JAN RYCHLICKI
napisała

BR. KOKOSZYŃSKA
Jedną z bolesnych ofiar ostatniej wojny staje się także śp. dr J a n
R y c h lic k i. Studia odbywał na Uniwersytecie lwowskim w latach
1905—1909 wraz z prof. Nowakiem i Rogalą. Był uczniem prof. Zubera,
u niego też promował się w r. 1909 na doktora filozofii. Następnie jako
asystent prof. Wiśniowskiego pracował na Politechnice we Lwowie.
W czasie pierwszej wojny światowej powołany do wojska, jako oficer
austriacki dostaje się do niewoli rosyjskiej i po przebyciu wielu ciężkich
wojennych przygód wraca do kraju.
Pracuje początkowo w szkolnictwie średnim, później przechodzi
do Państwowego Urzędu Naftowego w Krakowie i tam przebywa aż
do likwidacji tej instytucji. Wraca do szkolnictwa średniego, dostaje
nominację na inspektora szkół powszechnych na powiat Kołomyjski.
Na tym stanowisku zastaje Go druga wojna światowa. Umiera
w więzieniu niemieckim w Kołomyi na tyfus dnia 9 XII 1942 r.

JEAN RYCHLICKI
(R ésum é)
Feu Dr Je a n R y c h lic k i est aussi une des victimes de la dernière
guerre. Il fit ses études supérieures dans les années 1905— 1909, à FUniversité de Lwów, avec le professeur Nowak et Rogala. Il fut élève du
prof. Zuber, et fut promu, par lui, docteur en philosophie, en 1909. Ensuite
en qualité d’assistant du prof. Wiśniowski, il travaillait à l’École Poly
technique de Lwów. Pendant la première guerre mondiale, J. Rychlicki,
engagé à l’armée autrichienne comme officier, devient prisonnier de
guerre en Russie, d’où, ayant passé par de formidables épreuves guer
rières, il revient au pays.
Il travaille d’abord dans l’enseignement secondaire, puis il passe
au Service Pétrolier de Cracovie et il y reste jusqu’à ce que cette insti
tution soit liquidée. Il revient à l’enseignement secondaire, puis est
nommé inspecteur des écoles primaires pour le district Kołomyja.
C’est ici que le trouve la seconde guerre mondiale. Il meurt de
fièvre typhoïde, le 9. XII. 1942, dans la prison allemande de Kołomyja.
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S pis p ra c J a n a R y c h lic k ie g o
1) 1909. — Przyczynek do geologii pokładów naftonośnych w Groźnym, Kosmos,
nr 34, sts. 1139— 1159, Lwów.
2) 1909. — Przyczynek do fauny ryb karpackich łupków menilitowych, Kosmos,
nr 34. str. 749—764, tabl. 1, Lwów.
3) 1909. — Odkrywki dolnego senonu w Rohatynie, Kosmos, nr 35, str. 378— 379,
Lwów.
4) 1913. — Przyczynek do znajomości dyluwium, Kosmos, nr 38, str. 769—770,
Lwów.
5) 1913. — O hypsometrycznym rozmieszczeniu gipsu na południowo-zachodniej
krawędzi płyty podolskiej, Kosmos, nr 38, str. 179, Lwów.

