
NAGRODA  IMIENIA  IWANA  WYHOWSKIEGO

POD PATRONATEM HONOROWYM PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ 
ANDRZEJA DUDY

W ROKU 100-LECIA ODZYSKANIA NIEPODLEGŁOŚCI 1918–2018

„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

IGOR ILIUSHYN  z  Kijowa

STAŻE PRZY NAGRODZIE 
otrzymają

Nataliia aNtoNiuk z Równego
oksaNa Buchko ze Lwowa

lesia Dorosh ze Lwowa
alla GoriushkiNa z Charkowa

liuBov halkiv ze Lwowa
oleksaNDra lohuNova z Dnipra
aNDriy luchakivskyy ze Lwowa
oksaNa PoliNkevych z Łucka

ihor stolyarchuk z Drohobycza
iryNa sulym z Kijowa

vitalii telvak z Drohobycza
yaryNa turchyN ze Lwowa

vitalii vasylyshyN z Iwano-Frankiwska

Uroczystość odbędzie się we wtorek, 22. maja 2018 r., o godz. 12-tej
w Sali Balowej Pałacu Potockich UW
przy ul. Krakowskie Przedmieście 32

R.S.V.P.
Uprasza się o potwierdzenie zamiaru obecności do 21. maja, do 2-giej p.p. 

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

IGOR ILIUSHYN
Piąty Laureat

Nagrody imieNia iwaNa wyhowskiego
2018

 IGOR ILIUSHYN – ukraiński historyk, ur. 23 kwietnia 1961 r. w Dniepropietrowsku. Absol-
went Wydziału Historycznego Uniwersytetu im. Tarasa Szewczenki w Kijowie (1988); dok-
torant Katedry Historii Zachodnich i Południowych Słowian tegoż Uniwersytetu (1991-1994); 
habilitacja w Instytucie Historii Ukrainy Narodowej Akademii Nauk Ukrainy w Kijowie (2003).

 Prof. Igor Iliushyn jest autorem ponad 150-ciu publikacji naukowych, w tym 8 mono-
grafii, jak również publikacji dydaktycznych. Jego zainteresowania dotyczą relacji polsko-
ukraińskich w okresie międzywojennym, II wojny światowej oraz pierwszych lat powojen-
nych. 

 Od 1997 roku prof. Igor Iliushyn jest stałym członkiem wielu grup roboczych oraz 
rządowych komisji ds. badania i oceny działalności OUN i UPA oraz badań wydarzeń 
na Wołyniu w latach 1943–1944. Uczestnik stałego ukraińsko-polskiego seminarium na-
ukowego „Polska-Ukraina:	trudne	pytania”. Od 2015 r. uczestnik Ukraińsko-Polskiego 
Forum Historyków przy Instytutach Pamięci Narodowej Ukrainy i Polski; od 2017 r. czło-
nek Ukraińsko-Polskiego Forum Partnerstwa przy Ministerstwach Spraw Zagranicznych 
Ukrainy i Polski.

 Prof. Igor Iliushyn jest laureatem nagrody Polskiego Towarzystwa Historycznego „Pro 
Historia Polonorum” za książkę Wołyńska	tragedia	1943-1944	(2007) oraz laureatem 
nagrody przyznawanej przez Kapitułę Polsko-Ukraińskiego Pojednania (2009).
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Vitalii Telvak – prof., dr hab., uznany badacz w dziedzinie historii oraz historiografii Ukrainy, ur. 1974 r. 
Studiował historię na Wydziale Historycznym Państwowego Uniwersytetu Pedagogicznego im. Iwana 
Franki w Drohobyczu. Doktorat obronił w 2001 r. na Uniwersytecie Lwowskim. Pracę habilitacyj-
ną p.t. Recepcja	spuścizny	naukowej	Mychajła	Hruszewskiego	w	myśli	historycznej obronił  
w 2009 r. w Instytucie Historii NAN Ukrainy. Obecnie zatrudniony na stanowisku profesora w Kate-
drze Dawnej Historii Ukrainy Państwowego Uniwersytetu Pedagogicznego im. I. Franki w Drohobyczu.

Yaryna Turchyn – prof., dr hab., specjalistka w dziedzinie nauk politycznych, ur. 1975 r. Wykształcenie 
wyższe otrzymała w Wyższej Państwowej Szkole Pedagogicznej w Tarnopolu. Doktorat oraz habilita-
cję w dziedzinie politologii uzyskała na Państwowym Uniwersytecie Politechnika Lwowska. Obecnie 
pełni funkcję Dyrektora Instytutu Nauk Politycznych i Społecznych oraz profesora Wydziału Nauk 
Politycznych i Stosunków Międzynarodowych Państwowego Uniwersytetu Politechnika Lwowska.

Vitalii Vasylyshyn – dr inż., specjalista w dziedzinie geometrii wykreślnej, grafiki inżynierskiej oraz 
projektowania architektonicznego, ur. 1973 r. Wykształcenie wyższe uzyskał na Iwano-Frankowskim 
Narodowym Technicznym Uniwersytecie Ropy i Gazu, gdzie kontynuował karierę naukową. Obecnie 
zajmuje stanowisko Docenta w Katedrze Inżynierii i Grafiki Komputerowej tejże uczelni.

STAŻE PRZY 
NAGRODZIE IMIENIA IWANA WYHOWSKIEGO

2018



Nataliia Antoniuk – dr, specjalistka w dziedzinie ekonomii, ur. 1979 r. Studiowała na Narodowym 
Uniwersytecie Gospodarki Wodnej i Zarządzania Zasobami Naturalnymi w Równem, gdzie również 
uzyskała doktorat. Obecnie pełni funkcję Docenta w Rówieńskim Obwodowym Instytucie Podyplo-
mowej Edukacji Pedagogicznej. Jest autorem ok. 75 publikacji naukowych, których tematem prze-
wodnim jest decentralizacja władzy na Ukrainie.

Oksana Buchko – dr, biolog, specjalistka z zakresu biochemii i fizjologii, ur. 1970 r. Studiowała 
biologię na Lwowskim Narodowym Uniwersytecie im. Iwana Franki. Obecnie pełni funkcję starsze-
go pracownika naukowego w Instytucie Biologii Zwierząt przy Narodowej Akademii Nauk Ukrainy  
we Lwowie. Szczególnie interesuje się zdolnościami adaptacyjnymi organizmów ssaków i ptaków  
w okresie pre- i postnatalnym.

Lesia Dorosh – dr, specjalistka w dziedzinie nauk politycznych, ur. 1982 r. Studiowała politologię na 
Lwowskim Narodowym Uniwersytecie im. Iwana Franki, gdzie również uzyskała stopień doktora nauk 
politycznych. Karierę zawodową zaczęła w 2007 r. w Państwowym Uniwersytecie Politechnika Lwow-
ska, gdzie zaczęła od stanowiska asystenta, następnie pełniła funkcję docenta, a od roku 2017 zajmuje 
stanowisko zastępcy Dziekana ds. naukowych na Wydziale Nauk Humanistycznych i Społecznych.

Alla Goriushkina – dr inż., specjalistka w dziedzinie systemów telekomunikacyjnych, ur. 1989 r. Stu-
diowała informatykę na Narodowym Technicznym Uniwersytecie Politechnika Charkowska, gdzie 
uzyskała tytuł doktora inżyniera. Obecnie pracuje jako starszy wykładowca na Politechnice Charkow-
skiej oraz Charkowskim Narodowym Uniwersytecie Sił Powietrznych. Jej zainteresowania naukowe 
obejmują zagadnienia ochrony danych oraz bezpieczeństwa informacyjnego.

Liubov Halkiv – prof., dr hab., specjalistka w dziedzinie statystyki ekonomicznej, demografii oraz 
ekonomii społecznej, ur. 1965 r. Wykształcenie wyższe otrzymała na Lwowskim Uniwersytecie Eko-
nomiczno-Handlowym. W 2013 r. obroniła habilitację, dwa lata później otrzymała tytuł profesora. 
Obecnie wykłada na Państwowym Uniwersytecie Politechnika Lwowska. 

Oleksandra Lohunova – dr inż., specjalistka w dziedzinie mechaniki geotechnicznej i górniczej,  
ur. 1985 r. Studiowała geomechanikę w Narodowym Uniwersytecie Górniczym w Dnieprze, tam też 
rozpoczęła karierę naukową. Obecnie pełni funkcję asystenta na Wydziale Budownictwa, Geotechni-
ki i Geomechaniki oraz Kierownika Działu projektów międzynarodowych tejże uczelni.

Andriy Luchakivskyy – dr, specjalista w dziedzinie bankowości, ur. 1990 r. Wykształcenie wyższe 
oraz tytuł doktora ekonomii uzyskał we Lwowskim Instytucie Bankowości Uniwersytetu Bankowo-
ści Narodowego Banku Ukrainy. Obecnie pracuje na stanowisku głównego ekonomisty w zarządzie 
Akcyjnego Banku Komercyjnego „Lwów”.

Oksana Polinkevych – prof., dr hab., specjalistka w dziedzinie ekonomii, ur. 1980 r. Wykształcenie 
wyższe oraz tytuł doktora ekonomii uzyskała na Wschodnioeuropejskim Narodowym Uniwersyte-
cie im. Łesi Ukrainki w Łucku, gdzie również zaczęła karierę naukową od stanowiska wykładowcy,  
a od roku 2015 zajmuje stanowisko Kierownika Zakładu gospodarki, bezpieczeństwa i innowacyjnego 
przedsiębiorstwa Instytutu Ekonomii i Zarządzania.

Ihor Stolyarchuk – prof., dr inż., specjalista w dziedzinie fizyki półprzewodników i dielektryków,  
ur. 1971 r. Studiował fizykę na Lwowskim Narodowym Uniwersytecie im. Iwana Franki. Doktorat 
(1998) oraz habilitację (2016) obronił na Czerniowieckim Uniwersytecie Narodowym im. Jurija Fedko-
wycza. Obecnie jest profesorem w Katedrze Fizyki na Uniwersytecie Pedagogicznym im. Iwana Fran-
ki w Drohobyczu. Prowadzi wspólne badania naukowe w uniwersyteckich laboratoriach naukowych 
Polski, Włoch oraz Hiszpanii.

Iryna Sulym – dr, specjalistka w dziedzinie chemii materiałów polimerowych i nanotechnologii,  
ur. 1981 r. Wykształcenie wyższe otrzymała na Przykarpackim Uniwersytecie Narodowym im. W. Ste-
fanyka. W 2007 r. obroniła pracę doktorską w Instytucie Chemii Powierzchni im. A. Czujko Narodowej 
Akademii Nauk Ukrainy, gdzie również rozpoczęła karierę naukową. 
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