
NAGRODA 
IMIENIA  IWANA  WYHOWSKIEGO

POD PATRONATEM HONOROWYM PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ 
ANDRZEJA DUDY

„Nagroda imienia Iwana Wyhowskiego” ma na celu honorowanie zasług obywateli Ukra-
iny w rozwoju nauki, kultury i życia publicznego, w kształtowaniu i rozwoju społeczeń-
stwa obywatelskiego na Ukrainie oraz budowaniu demokratycznej Ukrainy - skierowanej 
ku Europie, uwzględniającej najlepsze tradycje dawnej Rzeczypospolitej oraz historyczne, 
współczesne i przyszłe związki Ukrainy z Polską i Europą.  Laureat Nagrody, kandydat z za-
kresu szeroko rozumianych nauk humanistycznych otrzymuje możliwość 12-miesięcznego po-
bytu naukowego na kolejno odwiedzanych 6 polskich uniwersytetach, gdzie może prowadzić 
wykłady na tematy związane z historią lub współczesnością Ukrainy i regionu, stosunków pol-
sko-ukraińskich, a także podejmować własne prace archiwalne i badawcze. Staż przy Nagro-
dzie umożliwi ukraińskim badaczom 4-miesięczny pobyt badawczy na 2 polskich uniwersytetach.



KAPITUŁA

NAGRODY IMIENIA IWANA WYHOWSKIEGO
ma zaszczyt zaprosić na uroczystość wręczenia

NAGRODY IMIENIA IWANA WYHOWSKIEGO
którą otrzyma

IHOR SRIBNIAK  z  Kijowa

STAŻE PRZY NAGRODZIE 
otrzymają

MARTA BARNA 
KONSTIANTYN NOSOV
SERHII PAKHOMENKO
LIUDMYLA SAVANETS

OLEH SAVCHUK
YEVHEN SINKEVYCH

IRYNA SLYVKA
YULIIA TARASEVYCH

MYROSLAV TROFYMUK
LUBOV ZHVANKO

Uroczystość odbędzie się w poniedziałek, 22. maja 2017 r., o godz. 11-tej
w Sali Senatu Uniwersytetu Warszawskiego
przy ul. Krakowskie Przedmieście 26/28.

R.S.V.P.
Uprasza się o potwierdzenie zamiaru obecności do 19. maja, do 4-tej p.p. 

(tel. 22 55 21 888; e-mail: programy.studium@uw.edu.pl)



NAGRODA 
IMIENIA  IWANA  WYHOWSKIEGO

POD PATRONATEM HONOROWYM PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ 
ANDRZEJA DUDY

„Nagroda imienia Iwana Wyhowskiego” ma na celu honorowanie zasług obywateli Ukra-
iny w rozwoju nauki, kultury i życia publicznego, w kształtowaniu i rozwoju społeczeń-
stwa obywatelskiego na Ukrainie oraz budowaniu demokratycznej Ukrainy - skierowanej 
ku Europie, uwzględniającej najlepsze tradycje dawnej Rzeczypospolitej oraz historyczne, 
współczesne i przyszłe związki Ukrainy z Polską i Europą.  Laureat Nagrody, kandydat z za-
kresu szeroko rozumianych nauk humanistycznych otrzymuje możliwość 12-miesięcznego po-
bytu naukowego na kolejno odwiedzanych 6 polskich uniwersytetach, gdzie może prowadzić 
wykłady na tematy związane z historią lub współczesnością Ukrainy i regionu, stosunków pol-
sko-ukraińskich, a także podejmować własne prace archiwalne i badawcze. Staż przy Nagro-
dzie umożliwi ukraińskim badaczom 4-miesięczny pobyt badawczy na 2 polskich uniwersytetach.



IWAN WYHOWSKIIWAN WYHOWSKI
Patron NagrodyPatron Nagrody

IWAN WYHOWSKI  (ok. 1608 – 1664) – pisarz wojska zaporoskiego, hetman kozacki, 
wojewoda kijowski.

 W czasie powstania Bohdana Chmielnickiego, został wzięty do niewoli tatarskiej 
pod Żółtymi Wodami, 1648 r. Wykupiony przez Chmielnickiego, został pisarzem 
generalnym wojska zaporoskiego, następnie kierownikiem kancelarii hetmańskiej,  
a po śmierci Chmielnickiego opiekunem jego małoletniego syna, Jerzego i hetma-
nem kozackim. Był zwolennikiem powtórnego porozumienia z Rzecząpospolitą. 
W 1658 r. podpisał w imieniu Hetmanatu ‘Ugodę Hadziacką’, tworzącą Księstwo 
Ruskie jako trzecią część składową Rzeczypospolitej Obojga Narodów i mającą za-
kończyć wojny z kozakami. W 1659 r. rozbił interwencyjną armię rosyjską w bitwie 
pod Konotopem. Jednakże wkrótce z inspiracji Moskwy wybuchło powstanie tzw. 
czerńców (chłopów) przeciwko postanowieniom Unii Hadziackiej, które doprowa-
dziło w 1659 r. do odebrania buławy Wyhowskiemu. Idea unii ostatecznie została 

zaprzepaszczona, a Ukraina na kilkaset lat przyłączona do Rosji.

 Niechaj Wielkorosja będzie Wielkorosją, a Ukraina Ukrainą…
(Iwan Wyhowski, odpowiedź posłowi moskiewskiemu, 1658)
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 IHOR SRIBNIAK – ukraiński historyk ur. 15 września 1963 r. w Melitopolu. Absolwent 
Wydziału Historycznego Kijowskiego Uniwersytetu Narodowego im. Tarasa Szew-
czenki (1990); doktorant w Zakładzie Historii tegoż Uniwersytetu (1991-1994); habili-
tacja w Instytucie Archeografii i Źródłoznawstwa Akademii Nauk Ukrainy w Kijowie 
(2000).
 Prof. Ihor Sribniak jest autorem ponad 140-tu publikacji naukowych, w tym 4 mo-
nografii, jak również publikacji dydaktycznych. Jego zainteresowania dotyczą okresu 
międzywojennego, ówczesnych relacji polsko-ukraińskich. Prof. Ihor Sribniak jest głów-
nym redaktorem interdyscyplinarnych czasopism naukowych Ukraińska orientalistyka 
i Nad Wisłą i Dnieprem. Polska i Ukraina w przestrzeni Europejskiej – przeszłość 
i teraźniejszość. Jest również członkiem redakcji dwóch polskich czasopism akade-
mickich: Spheres of Culture (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie), Studia 
z Dziejów Polskiej Historii Wojskowej (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu). 

 Swój warsztat badawczy prof. Sribniak doskonalił też podczas licznych staży i sty-
pendiów zagranicznych. W latach 1994-1996 studiował na Ukraińskim Wolnym Uniwer-
sytecie w Monachium. Wielokrotnie przebywał na stażach naukowych w Polsce, m.in. 
w latach 2003-2004 najpierw był stażystą, a następnie wykładowca na Wydziale 
Stosunków Międzynarodowych na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu.
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Marta BarnaMarta Barna – dr hab., uznana badaczka w dziedzinie ekonomii, ur. 1972 r. Studiowała ekonomię w Lwow-
skiej Akademii Handlowej, gdzie zaczęła karierę naukową od stanowiska asystenta, następnie pełniła funk-
cję Sekretarza Rady Naukowej (2010-2011), a od roku 2011 zajmuje stanowisko Pierwszego Prorektora. 
Jest autorem wielu prac naukowych oraz monografii, m.in. Transformacja handlu wewnętrznego na 
Ukrainie wydanej w 2015 r.

Konstiantyn NosovKonstiantyn Nosov – dr inż., specjalista w dziedzinie matematycznych metod modelowania i obliczania, ur. 
1965 r. Studiował matematykę na Charkowskim Uniwersytecie Narodowym im. Wasyla Karazina, gdzie 
uzyskał tytuł doktora inż. Obecnie zajmuje stanowisko Starszego Pracownika  Naukowego w Szkole 
Informatyki przy Charkowskim Uniwersytecie Narodowym. Zajmuje się opracowaniem kompleksowych 
modeli systemów naturalnych i sztucznych.

Serhii PakhomenkoSerhii Pakhomenko – dr, specjalista w dziedzinie historii, ur. 1973 r. Studiował historię na Mariupolskim 
Uniwersytecie Państwowym. W 2003 r. obronił pracę doktorską w Instytucie Historii Ukrainy Narodowej 
Akademii Nauk Ukrainy pt. Rozwój kulturalny mniejszości greckiej na Ukrainie w drugiej poł XX – na 
pocz. XXI wieku. Obecnie pełni funkcję Starszego Wykładowcy Katedry Stosunków Międzynarodowych 
i Polityki Zagranicznej oraz Katedry Komunikacji Społecznej Mariupolskiego Uniwersytetu Państwowego.

Liudmyla SavanetsLiudmyla Savanets – dr, specjalistka w dziedzinie prawa międzynarodowego, ur. 1985 r. Studiowała prawo 
międzynarodowe na Uniwersytecie Ekonomicznym w Tarnopolu, gdzie w 2013 r. obroniła pracę dok-
torską. Prowadzi obecnie badania nad dostosowaniem prawa ukraińskiego do dyrektyw europejskich 
w zakresie prawa prywatnego. Pełni funkcję wykładowcy w Katedrze Prawa Międzynarodowego i Euro-
pejskiego Narodowego Uniwersytetu Ekonomicznego w Tarnopolu.



Oleh SavchukOleh Savchuk – dr, specjalista w dziedzinie historii, ur. 1967 r. Studiował historię w Łuckim Instytucie Pe-
dagogicznym (1989-1993), gdzie w 2010 r. obronił pracę doktorską. W okresie 2011-2016 był doktorantem 
na Wydziale Nauk Humanistycznych Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II. Obecnie jest 
wykładowcą Katedry Socjologii Łuckiego Narodowego Uniwersytetu Technicznego oraz Wiceprezesem 
Instytutu Badań Polityki Państwowej i Regionalnej.

Yevhen SinkevychYevhen Sinkevych – prof. dr hab., specjalista w dziedzinie historii, ur. 1957 r. Studiował historię na 
Charkowskim Uniwersytecie Państwowym. W 2011 r. obronił habilitację oraz otrzymał tytuł profesora. 
Od 2003 r. pełni funkcję kierownika Południowego Oddziału Instytutu Ukraińskiej Archeografii i Źródło-
znawstwa Narodowej Akademii Nauk Ukrainy oraz od 2008 r. dyrektora Naukowo-Badawczego Instytutu 
Polonistyki na Czarnomorskim Uniwersytecie Narodowym im. Petra Mohyły w Mikołajowie.

Iryna SlyvkaIryna Slyvka – dr, specjalistka w dziedzinie nauk rolniczych, specjalność biotechnologia, ur. 1988 r. 
Wykształcenie wyższe otrzymała w Akademii Medycyny Weterynaryjnej we Lwowie. Zajmuje się bada-
niami na temat biotechnologii bakteryjnych preparatów dla przemysłu mlecznego. Obecnie pracownik 
dydaktyczny w Akademii Medycyny Weterynaryjnej we Lwowie.

Yuliia TarasevychYuliia Tarasevych – dr inż., specjalistka w dziedzinie mechaniki ogólnej i dynamiki maszyn, ur. 1978 r. 
W roku 2006 obroniła pracę doktorską pt. Opracowanie metod obliczenia wibracyjnego stanu wir-
ników w bezstykowych uszczelnieniach w Narodowym Technicznym Uniwersytecie „Charkowski Po-
litechniczny Instytut”. Obecnie zajmuje stanowisko docenta na Wydziale Mechaniki Ogólnej i Dynamiki 
Maszyn Uniwersytetu Państwowego w Sumach.

Myroslav TrofymukMyroslav Trofymuk – dr hab., specjalista w dziedzinie historii literatury, neolatynistyki, leksykografii, 
ur. 1960 r. W 1990 r. w Instytucie literatury im. Tarasa Szewczenki NAN Ukrainy obronił pracę doktorską 
pt. Literatura antyczna jako podstawa kursów humanistycznych Akademii Kijowsko-Mohylańskiej 
(XVI-XVIII w.). Obecnie zajmuje się zagadnieniem  łacińskojęzycznej literatury na Ukrainie. Jest docen-
tem na Lwowskim Uniwersytecie Narodowym im. Iwana Franki.

Lubov ZhvankoLubov Zhvanko – prof. dr hab., specjalistka w dziedzinie  historii społecznej I wojny światowej, szczególnie 
tzw. osób przemieszczonych – uchodźców i jeńców wojennych, społecznych aspektów ukraińskiej rewo-
lucji 1917-1921, procesów migracyjnych XX i XXI wieku, ur. 1972 r. Obecnie zajmuje stanowisko profesora 
Katedry Historii i Kulturologii oraz dyrektora Ukraińsko-Polskiego Centrum Kultury i Edukacji Charkow-
skiego Narodowego Uniwersytetu Gospodarki Miejskiej im. O. Beketova.
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