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Yuriy Mykholayovych Sen’kovskyi 1931–2016
18 maja 2016 r. zmar³ profesor Yuriy Mykholayovych
Sen’kovskyi – cz³onek korespondent Narodowej Akademii
Nauk Ukrainy, laureat Nagrody im. V.I. Vernadskiego, wieloletni kierownik Zak³adu Sedymentologii Prowincji
Ropogazonoœnych IGGSE NANU, wybitny uczony specjalizuj¹cy siê w paleooceanografii, sedymentologii oraz
litologii i mineralogii ska³ osadowych.
Yuryi Sen’kovskyi urodzi³ siê w 1931 r. we Lwowie,
a dzieciñstwo i szkolne lata spêdzi³ w Kosowie i Ko³omyi.
Jego ojcem by³ po³tawski fotograf Myko³a Sen’kovskyi,
który mieszka³ w ¯abiem; by³ on autorem „Starej Hucu³ki”
– fotograficznego symbolu Huculszczyzny. Fotografia ta
zosta³a nagrodzona Grand Prix na europejskiej wystawie
fotograficznej w Pary¿u w 1931 r.
W 1955 r. ukoñczy³ Wydzia³ Geologiczno-Poszukiwawczy Politechniki Lwowskiej i tam w Katedrze Petrografii i Mineralogii, któr¹ kierowa³ L.G. Tkachuk (znany
petrograf – akademik Akademii Nauk Ukrainy), podj¹³
pracê. Od 1959 r. dzia³alnoœæ naukowa Y. Sen’kovskyiego
by³a zwi¹zana z Instytutem Geologii i Geochemii Surowców Energetycznych NANU we Lwowie, gdzie ukoñczy³
dysertacje: doktorsk¹ i habilitacyjn¹ i w którym pod jego
kierownictwem powsta³y liczne prace naukowe o fundamentalnym znaczeniu. W instytucie tym Yuriy Sen’kovskyi wychowa³ plejadê naukowców i stworzy³ zespó³,
który realizowa³ – priorytetowy na Ukrainie – program
naukowy „Paleooceanografia geologiczna dawnych obrze¿y oceanu œwiatowego i ich surowce mineralne”.
Dorobek naukowy prof. Y. Sen’kovskyiego to 20 monografii, 2 atlasy oraz 21 map sedymentologiczno-paleooceanograficznych, litologicznych i geologicznych ró¿nych
czêœci œrodkowoeuropejskiej Mezotetydy (w ramach programów IGCP, prac Karpacko-Ba³kañskiej Asocjacji Geologicznej itp.), a tak¿e liczne artyku³y naukowe. W sumie
jest on autorem ponad 300 prac. Spoœród tego bogatego
dorobku nale¿y podkreœliæ znaczenie dwóch monografii,
które opublikowa³ wspólnie ze swoimi uczniami: „Paleooceanografia geologiczna oceanu Tetydy – czêœæ karpacko-czarnomorska” (Kijów, 2004) oraz „Beztlenowe wydarzenia oceanu Tetyda – czêœæ karpacko-czarnomorska”
(Kijów, 2012).
Znaczna czêœæ dorobku naukowego Y. Sen’kovskyiego,
jaki powsta³ podczas realizacji projektów IGCP, szczególnie projektu 86., dotycz¹cego po³udniowo-zachodniej
granicy platformy wschodnioeuropejskiej, to wynik œcis³ej
wspó³pracy z naukowcami z Pañstwowego Instytytu Geo-
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logicznego, którzy zajmowali siê badaniami kredy. Nale¿y
wspomnieæ przede wszystkim M. Jaskowiak-Schoeneichow¹
oraz S. Cieœliñskiego.
W ostatnich latach bra³ aktywny udzia³ w opracowaniu
podstaw teoretycznych powstawania niekonwencjonalnych
z³ó¿ wêglowodorów na obszarze po³udniowej i zachodniej
Ukrainy, koncentruj¹c siê na utworach dolnego dewonu,
triasu, jury, dolnej kredy i oligoceñsko-dolnomioceñskich, z którymi s¹ wi¹zane nadzieje na odkrycie gazu
³upkowego. W tych badaniach teoretycznych wyraŸnie
ujawnia³ siê nowatorski charakter prac Y.M. Sen’kovskyiego i chêæ ci¹g³ego opierania siê na w³asnych obserwacjach
(czy to w trakcie prac terenowych, czy szczegó³owych
badañ mineralogicznych i geochemicznych), po³¹czona
z ostrymi wymaganiami dotycz¹cymi wiarygodnoœci wyników badañ. Cechowa³a go bardzo szeroka erudycja, otwartoœæ na nowe koncepcje i pryncypialnoœæ, id¹ce w parze
z umiejêtnoœci¹ tworzenia dobrej atmosfery do twórczych
dzia³añ ca³ego zespo³u wspó³pracowników.
Pamiêæ po prof. Y.M. Sen’kovskyim na zawsze pozostanie w sercach tych, którzy go znali i mieli szczêœcie
z nim wspó³pracowaæ.
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