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Zamiarem autora niniejszej noty wspomnieniowej było napisanie jej wspól-
nie z innymi współpracownikami i uczniami profesora Rychlewskiego1. Za-
miar okazał się niemożliwy do spełnienia. Doktorantów prof. Rychlewskiego
z Polski i z Chin należy szukać co najmniej na trzech kontynentach od Mont-
realu poprzez Europę Zachodnią i Środkową po Singapore. Profesor przeżył
77 lat, dziś —- dwa lata po Jego śmierci — co najmniej troje spośród jego
uczniów już ten wiek osiągnęło lub osiągnie w najbliższych miesiącach. Swoją
działalność naukową w Instytucie Podstawowych Problemów Techniki PAN
rozpoczął on bowiem na początku lat 60. w niemal rówieśniczej grupie. Zo-
stał on wkrótce w naturalny sposób nieformalnym jej przewodnikiem, zanim
1Jan Rychlewski, ur. 1934, mechanik; prof. Inst. Podstawowych Problemów Techniki

PAN; czł. PAN; od 1978 przewodniczacy Komitetu Badań Kosmicznych PAN; prace z
mechaniki ośrodków ciągłych. Był członkiem redakcji Matematyki Stosowanej

http://dx.doi.org/10.14708/ma.v41i2.477


200 Jan Rychlewski

jeszcze uzyskał sam jakiekolwiek stopnie naukowe. Ze względów formalnych
kilku z jego ówczesnych współpracowników broniło opracowanych w znacz-
nej mierze pod jego kierownictwem prac doktorskich u innego promotora.
Sam on uważał się za ucznia profesorów Witolda Nowackiego i Wacława Ol-
szaka. Asystentem tego ostatniego na Politechnice Warszawskiej był jeszcze
przed formalnym ukończeniem uczelni. Wpływ na Jego działalność naukową
wywarł również wcześnie zmarły prof. W. Urbanowski.

Swoją pracę doktorską przedstawił w 1963 r., nie bronił jej jednak wów-
czas, postępując zgodnie z sugestią prof. Antoniego Sawczuka, aby otrzymane
wyniki zaprezentować jako rozprawę habilitacyjną, a doktorat obronić przed-
stawiając inną, wcześniej wykonaną pracę. W ten sposób w jednym 1964 r.
obronił on zarówno pracę doktorską, jak i rozprawę habilitacyjną. Szybkie
postępy prof. Rychlewskiego na ścieżce formalnej kariery naukowej stały się
źródłem legend środowiskowych. W memuarach pewnego działacza nauko-
wego, dalekiego od dziedzin nauki uprawianych przez prof. Rychlewskiego
czytamy np.: Dzięki partyjnej karierze już w wieku 26 lat był profesorem
nadzwyczajnym a w wieku 39 lat był członkiem korespondentem PAN.

No cóż, każdy ma prawo wyrażać swoją opinię; w ten sposób najwyżej
demonstruje swoją niekompetencję w omawianym przedmiocie, natomiast
faktów należałoby sie trzymać. Dr hab. inż. Jan Rychlewski profesorem nad-
zwyczajnym został w 1972 r. tj. w wieku lat 38, osiem lat po habilitacji i
po wypromowaniu co najmniej pięciu doktorów nauk technicznych, którzy
bronili swoich prac przed jedną z najbardziej prestiżowych Rad Naukowych
— IPPT PAN. Był on już wtedy współautorem (wraz z W. Olszakiem i
W. Urbanowskim) monografii Plasticity Under Nonhomogeneity Conditions
wydanej w USA i w ZSRR oraz członkiem zespołu laureatów Nagrody Pań-
stwowej II stopnia. Dalsze tytuły naukowe to: członek-korespondent PAN w
1973 r., profesor zwyczajny — 1984 r. oraz, (jak się wydaje, jako pierwszy
spoza Chin) Regular Professor Uniwersytetu Szanghajskiego w 1997 r.

Szczególne znaczenie dla rozwoju nieliniowej mechaniki ośrodka ciągłego
w IPPT PAN miało kierowane przez niego szkoleniowe seminarium tzw. Pra-
gerowskie działające w latach 1964–1968. Wszyscy pozostali jeszcze przy ży-
ciu uczestnicy tego seminarium są już na emeryturze. Autor niniejszego tek-
stu nie miał sposobności w nim uczestniczyć, miał natomiast możliwość zapo-
znania się z materiałem w formie skondensowanej – na wykładach prof. Ry-
chlewskiego dla studiów dziennych i zaocznych Wydziału Matematyki i Me-
chaniki Uniwersytetu Warszawskiego oraz dla Studium Doktoranckiego IPPT
PAN. Ten ostatni wykład przejęli od niego inni uczestnicy Seminarium Pra-
gerowskiego początkowo J. Najar, a później J. Ostrowska-Maciejewska. Wy-
kład jest obecnie kontynuowany dr hab. inż. Katarzynę Kowalczyk-Gajewską,
która z ważnych powodów nie mogła uczestniczyć w Seminarium Pragerow-
skim (nie było jej wówczas na świecie).

Prof. Rychlewski prowadził wykłady z zastosowań rachunku tensorowego
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w nieliniowej mechanice ośrodka ciągłego również na Politechnice Gdańskiej
(1965 – 1966), a kilkumiesięczne cykle wykładów w różnym czasie na uni-
wersytetach w Moskwie, Leningradzie i Nowosybirsku. W latach 1986–1988
oraz 1997–1998 wykładał na Shanghai University. Od końca lat 60. oczekiwa-
liśmy wszyscy z branży na wydanie monografii poświęconej zastosowaniom
rachunku tensorowego w mechanice. Monografia taka powstała, lecz niemal
nikt jej nie widział. Autorowi niniejszego tekstu wiadomo jedynie, że jedyne
dwa egzemplarze maszynopisu (to było jeszcze przed upowszechnieniem się
tekstów komputerowych) zostały przez autora wycofane z wydawnictwa w
celu naniesienia poprawek sugerowanych przez recenzenta i nigdy tam nie
wróciły. Jeszcze za życia Profesora, ale już w trakcie jego choroby, staraliśmy
się wraz jego rodziną odnaleźć tekst, ale natrafiliśmy jedynie na fragmenty
brudnopisów. Podobnie porządkowanie pośmiertnych papierów nie przyniosło
wyników. Jedynym zatem tekstem zawierającym oryginalny materiał wykła-
dów pozostał skrypt Politechniki Gdańskiej wykonany archaiczną techniką
odbitek z kalki technicznej na papierze światłoczułym.

Zainteresowania naukowe Profesora z lat 70. i 80. zaowocowały dwiema
monografiami: Symetria przyczyn i skutków (PWN, 1991) zawierającą prze-
myślenia nad tzw. zasadą Curie oraz wydaną w tymże roku propozycją ma-
tematycznego, aksjomatycznego ujęcia teorii podobieństwa w fizyce pt. Wy-
miary i podobieństwo.

Od połowy lat 80. przedmiotem dociekań Profesora była matematyczna
struktura równań konstytutywnych anizotropowej sprężystości oraz warun-
ków wytężenia anizotropowych ciał podlegających uplastycznieniu. W szcze-
gólności sformułowane zostały ważne twierdzenia dotyczące rozkładów spek-
tralnych tensorów sztywności i wytrzymałości. Wyniki te miały być opisane
w monografii poświęconej matematycznym podstawom teorii sprężystości,
która wedle wiedzy autora niniejszego tekstu nigdy nie powstała, a omawiane
zagadnienia opisane są w kilku opublikowanych w różnym czasie artykułach
w czasopismach naukowych.

Większość dorobku naukowego prof. Rychlewskiego zawiera się w ponad
120 pracach w renomowanych czasopismach naukowych, w większości bez
współautorów oraz dwóch wspomnianych monografiach własnych i jednej we
współautorstwie. O ile wiemy wyniki prac związanych z udziałem prof. Ry-
chlewskiego w badaniach nad osłoną sondy kosmicznej przed zderzeniami z
cząstkami komety Halleya nie były publikowane.

Znaczna część działalności prof. Rychlewskiego była poświęcona działal-
ności w dziedzinie organizacji nauki. Autor nie widzi celowości rozważania
w tym miejscu szerszych aspektów polityki naukowej, w którą co najmniej
od końca lat 60. uwikłany był prof. Rychlewski, nie czuje się zresztą kom-
petentny w tej dziedzinie. Nie starczyłoby też miejsca przeznaczonego na ni-
niejszą notkę, aby wyliczyć chociażby wszystkie gremia i komitety, w których
w różnym czasie Profesor mniej lub bardziej aktywnie działał.
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My wszyscy, skupieni wokół niego uczniowie/współpracownicy/przyjaciele
z Pracowni Matematycznej Teorii Plastyczności Zakładu Mechaniki Ośrod-
ków Ciągłych IPPT PAN, niezależnie od dzielących nas niekiedy poglądów
politycznych, wyrażaliśmy wspólne niezadowolenie z jego zaangażowania poza
obszarem łączących nas zainteresowań naukowych. Uważaliśmy, jak się wy-
daje słusznie, że współpracując z nim na co dzień bylibyśmy w stanie więcej
osiągnąć. Być może z powodu jego działalności wykraczającej poza ramy ba-
dań naukowych nasz zespół nie przekształcił się w szkołę naukową. Każde z
nas miało osiągnięcia na swoją miarę, ale pod nieobecność szefa nie stanowi-
liśmy drużyny, brakowało koncentracji wysiłków na wybranym kierunku.

Nie zawsze dająca się oddzielić od polityki działalność organizacyjna, a
późniejszych latach również ściśle polityczna, Profesora nie jest przedmio-
tem naszych rozważań. Wydaje sie jednak, że życzeniem jego byłoby aby
został zapamiętany jako człowiek lewicy, którym był do końca swojej dzia-
łalności bez względu na klimat polityczny. W świetle jego traumatycznych
doświadczeń dzieciństwa związanych ze stalinowskim terrorem końca lat 30.
w ZSRR, ewentualna zmiana przekonań politycznych mogłaby wyglądać na-
turalnie. Autor niniejszych słów może zaświadczyć z całą pewnością, że jego
przyjaciel Jan Rychlewski takiej alternatywy nigdy nie rozpatrywał.

Podobnie jak dorobek naukowy, tak i dokonania organizacyjne trwają lub
się dezaktualizują. Można sądzić, że zostanie zapamiętana działalność profe-
sora Rychlewskiego w Komitecie Badań Kosmicznych, jego osobisty udział w
kilku ważnych programach naukowych i organizacyjnych, jak np. organizacji
lotu polskiego kosmonauty czy też wspomnianym już programem sondowania
komety Halley’a. Nie sposób również pominąć aktywnego udziału w organi-
zacji działającego do dziś Centrum Stefana Banacha.

Ulubionym „dzieckiem” Profesora było zorganizowane przezeń międzyna-
rodowe czasopismo Uspiehi Mehaniki– Advances in Mechanics, poświęcone
pracom problemowym i przeglądowym. Przez cały czas istnienia czasopisma
w latach 1978–1992 był jego redaktorem naczelnym. Czasopismo upadło wo-
bec zmiany warunków ekonomicznych w krajach ościennych (urwanie się pre-
numeraty wraz z przejściem na rozrachunki w walucie wymienialnej) oraz
wyraźnej niechęci polskiego wydawcy do jego dalszego wydawania, pomimo
refundacji kosztów przez PAN. Próba reaktywacji czasopisma w Moskwie, już
bez udziału międzynarodowego kolegium redakcyjnego, podjęta pod egidą
jego uprzedniego przewodniczącego akademika A.Yu. Iszlińskiego również się
nie powiodła.

Osobnym rozdziałem działalności pedagogicznej i organizacyjnej prof. Ry-
chlewskiego była jego aktywność przy organizacji Wydziału Matematyki i
Informatyki Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, którego był
głównym architektem i pierwszym dziekanem. Z tego stanowiska odszedł na
emeryturę i osiadł w zbudowanym częściowo własnymi rękami wiejskim domu
nad jeziorem w podolsztyńskich Pluskach.
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Niestety nie dane mu było cieszyć się długo urokami sielskiego życia.
Pogarszający się stan zdrowia izolował go od całego otoczenia z wyjątkiem
najbliższych przyjaciół. Po nagłej śmierci opiekującej się nim i stanowiącej
podporę życiową żony Tatiany, nie mając dzieci po wcześniejszej stracie je-
dynej córki, musiał zamieszkać w Domu Opieki PAN w Konstancinie, gdzie
jego stan zdrowia szybko się pogarszał. Umarł 5 sierpnia 2011 r. po kolejnym
pobycie w szpitalu neurologicznym.

Żegnaj Janku – Andrzej
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The author had intended to co-write this obituary with other colleagues
and students of Prof. Rychlewski. However, this proved to be an impossible
task. His former doctoral students (from Poland and China) are located in at
least three continents, from Montreal through Western and Central Europe
to Singapore. Prof. Rychlewski lived for 77 years and now, two years after
his death, at least three of his former students have reached that age or will
achieve it in the coming months. He began his academic life in the Institute
of Fundamental Problems of Technology at the Polish Academy of Sciences
in the beginning of the 1960s, working in a group of near contemporaries.
He became, in a natural way, the group’s unofficial leader, even before he
had obtained any academic degree. He supervised the doctoral studies of
many of his then co-workers, although for formal reasons he was not their
official supervisor. He regarded himself as a student of Profs Witold Nowacki
and Prof. Wacław Olszak. He became a research assistant of Prof. Olszak
at Warsaw University of Technology, even before he had officially finished
his studies. The prematurely deceased Prof. W. Urbanowski had also been a
significant influence on Prof. Rychlewski’s academic development.

He presented his doctoral thesis in 1963. However, he did not graduate
at that time, since at the suggestion of prof. Antoni Sawczuk he presented
the results of this thesis for his habilitation examination and gained his doc-
torate on the basis of work carried out earlier. In this way, in 1964 he gained
both his doctoral degree and habilitation. Prof. Rychlewski’s rapid progress
through the formal academic ranks became a source of legend in scientific en-
vironment. In the memoirs of a certain academic manager, working in a field
far from the work of Prof. Rychlewski, we can read the following: Thanks
to his party connections, by the age of 26 he had become an extraordinary
professor and at the age of 39 a member of the Polish Academy of Sciences.

Well, everybody has the right to express their opinions at the risk of
demonstrating their incompetence in a given field, so we will keep to the
facts. Habilitated doctor, civil engineer Jan Rychlewski became an extraor-
dinary professor in 1972 at the age of 38, eight years after his habilitation
and supervising at least five doctoral theses, presented before the most pres-
tigious academic boards – that of the Institute of Fundamental Problems of
Technology at the Polish Academy of Sciences. By that time, he had already
been one of the co-authors (together with W. Olszak and W. Urbanowski) of
the monograph Plasticity Under Nonhomogeneous Conditions published in
the USA and USSR, as well as a member of a research team which obtained
a National Prize of 2nd degree. His career further advanced as follows: mem-
bership of the Polish Academy of Sciences in 1973, full professorship in 1984
and Regular Professor of Shanghai University in1997 (as far as I know, the
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first non-Chinese person to receive such an honour).

The so called Prager course of seminars that he ran for the Institute of
Fundamental Problems of Technology at the Polish Academy of Sciences in
the years 1964-1968 were of particular importance to the development of non-
linear continuum mechanics. All the surviving participants of this course are
now retired. The author of this text did not have the opportunity of taking
part in this course. However, he was able to study the material in a condensed
form during one of Prof. Rychlewski’s lecture courses for students of the
Department of Mathematics and Mechanics at the University of Warsaw and
for doctoral students at the Institute of Fundamental Problems of Technology
at the Polish Academy of Sciences. The latter lecture course was afterwards
taught by the other participants of the Prager course: J. Najar and then J.
Ostrowska-Maciejewska. This course is still being run by Dr. hab. Katarzyna
Kowalczyk-Gajewska, who could not take part in the Prager course, as at
that time she had not yet been born.

Prof. Rychlewski also taught lecture courses on the applications of tensor
theory in non-linear continuum mechanics at Gdańsk University in 1965 –
1966, as well as lecture cycles at various times at universities in Moscow,
Leningrad and Nowosibirsk. In the years 1986 – 1988 and 1997 – 1998 he
lectured at Shanghai University. From the end of the 1960s, everyone in the
field was waiting for the publication of his monograph on the applications of
tensor theory in mechanics. Such a monograph was written, but almost no-one
saw it. As far as the author of this text knows, there were just two typewritten
copies (this was in the days before computer word processors), which the
author himself took from the publishers, in order to make the corrections
suggested by a reviewer, but never returned. When Prof. Rychlewski became
ill, we tried, together with his family, to find these copies, but we only found
fragments of manuscript. Neither did a search of his papers after he passed
away bear any fruit. Thus the lecture notes published by Gdańsk University
of Technology using the archaic blueprint technique remain as the only texts
containing original material from these lectures.

His research interests in the 70s and 80s led to two monographs: Symetria
przyczyn i skutków [The symmetry of cause and effect] (PWN, 1991), which
contained a treatise on the so called Curie principle, as well as Wymiary
i podobieństwo [Dimensions and similitude] on a mathematical, axiomatic
theory describing the theory of similitude in physics.

Beginning in the mid-80s Prof. Rychlewski studied the mathematical
properties of the constitutive relations in for anisotropic elasticity, as well
as limit stress conditions in anisotropic bodies subject to plastification. In
particular, he formulated important theorems on the spectral decomposition
of stiffness and limit state tensors. It was intended that these results would
be included in a monograph on the mathematical theory of elasticity. As far
as the author of this text knows, such a book was never written. However,
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many of these results were published in articles which appeared in various
scientific journals.

The majority of the academic achievements of Prof. Rychlewski can be
found in more than 120, mostly single author, articles which have appeared
in renowned scientific journals and the three monographs mentioned above,
two of which he wrote single handed and one of which he co-authored. As far
as we know, the research carried out with the help of Prof. Rychlewski on
protecting space probes against collisions with elements from Halley’s comet
have not been published.

A large part of Prof. Rychlewski’s work was devoted to academic admin-
istration. The author of this text does not see any sense in commenting here
on the wider aspects of academic policy, in which Prof. Rychlewski had been
involved since the end of the 60s, if not earlier, as he does not feel competent
in this field. Neither would there be enough space here simply to note all the
boards and committees in which the professor was active at different times.

His students, colleagues and friends from the Mathematical Theory of
Plasticity Research Team of the Continuum Mechanics Group at the Polish
Academy of Sciences, independently of the political views that sometimes
divided us, expressed our common disappointment in him engaging in fields
outside of our mutual interests. We felt, it seems justifiably, that by collab-
orating with him on a day to day basis we would be able to achieve more.
Maybe for this reason, his research work in fields outside the realm of our
research team did not develop to the degree it should have. Each member of
our team had their own achievements, but without our leader we did not form
a team, there was no-one to concentrate our efforts in a particular direction.

The organisational, and in later years, political activities of Prof. Rych-
lewski are not the subject here. It seems, however, that he would wish to be
remembered as being on the left in politics to the end of his career, regardless
of the political climate. In the light of his traumatic childhood experiences
related to the Stalinist terror in the USSR at the end of the 30s, an eventual
change in his political views would seem natural. The author of this text
can express his certainty that his friend Jan Rychlewski has never considered
such a choice.

Just as academic achievements, organisational achievements are either
lasting or passing. It seems reasonable to think that the activities of Prof.
Rychlewski in the Committee on Space Research and his personal input in
several important organisational and scientific programmes will be remem-
bered, such as the flight of the first Polish cosmonaut or the Halley comet
probe project. Neither can one forget his active participation in the organi-
sation of the Stefan Banach Centre, which is still active today.

Prof. Rychlewski’s favourite brainchild was the international journal Us-
piehi Mehaniki– Advances in Mechanics, which was devoted to problem
setting and review papers. He was the chief editor for the whole period of
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the journal’s existence, 1978 – 1992. The demise of the journal resulted from
changes in the economic conditions within the CMEA (Comecon) countries
(which resulted in a loss of subscriptions due to the withdrawal from the
barter exchange of the printed matter), together with a clear lack of will
from the Polish publisher for its continuation, despite funding from the Pol-
ish Academy of Sciences. The attempt to revive the journal, without the
participation of an international editorial board, undertaken in Moscow un-
der the auspices of its former chairman, academician A. Yu. Ishlinskii, was
unsuccessful.

Another chapter in the teaching and administrative activities of Prof.
Rychlewski was his participation in the setting up of the Department of
Mathematics and Computer Science at the University of Warmia and Mazury
in Olsztyn, of which he was the main architect and the first dean. He remained
in this position until his retirement, when he moved to a house that he had
taken part in building on the shores of a lake in the village of Pluski, not far
from Olsztyn.

Unfortunately, he was not able to enjoy this rural idyll for long. His wors-
ening health isolated him from the general community, outside of his closest
friends. After the sudden death of his always caring and supportive wife, Ta-
tiana, since he did not have any remaining family due to the earlier loss of
their only daughter, he had to move to the Polish Academy of Sciences care
home in Konstancin. There, his state of health continued to decline rapidly.
He died on the 5th of August, 2011 after sequent stay to the neurological
ward.

In memory of you, Jan – Andrzej

Andrzej Blinowski
Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
Wydział Nauk Technicznych,
ul. S. Okrzei 1a, 10-266 Olsztyn
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