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MATERIAŁY ERNESTA JERZEGO POKRZYWNICKIEGO
(1892-1974)
(III-134)
Ernest Jerzy Grzymała Pokrzywnicki urodził się 4 grudnia 1892 r. w Bebechach pow.
latyczowski, na Podolu. Był synem ziemianina Zygmunta i Ernestyny z domu Sobańskiej.
Ernest Jerzy Pokrzywnicki w 1912 r. ukończył gimnazjum klasyczne w Kamieńcu Podolskim
i rozpoczął studia prawnicze na Uniwersytecie św. Włodzimierza w Kijowie. Egzaminy II
stopnia złożył w 1917 r. na Uniwersytecie Noworosyjskim w Odessie. Od ukończenia studiów
do kwietnia 1919 r. był pomocnikiem adwokata przysięgłego przy Odeskiej Izbie Apelacyjnej
i odbywał praktykę zawodową.
Od lat młodzieńczych interesował się astronomią. W 1912 r. wstąpił do Societe
Astronomique de France (SAF), a jesienią 1918 r. rozpoczął w Odessie studia astronomiczne,
które porzucił w 1919 r., gdy zdecydował o wyjeździe do Polski.
Od jesieni 1919 r. do 1921 r.- do czasu likwidacji urzędu, pracował w Okręgowym
Urzędzie Walki z Lichwą i Spekulacją w Białej, początkowo jako referent, następnie zastępca
naczelnika.
W latach 1921- 1939 był pracownikiem Ministerstwa Spraw Wewnętrznych (MSW) w
Warszawie, jako starszy referent, radca ministerialny (1925) i zastępca naczelnika Wydziału
Administracyjnego (1928-1939). W międzyczasie pełnił inne funkcje specjalne, m.in. był
członkiem delegacji polskiej na III Międzynarodowy Kongres Nauk Administracyjnych w
Paryżu (1927).
W 1932 r. prowadził wykłady prawnicze w Szkole Morskiej w Gdyni.
Po wybuchu wojny Ernest Jerzy Pokrzywnicki pracował społecznie w Stołecznym Komitecie
Samopomocy Społecznej, a następnie w Radzie Głównej Opiekuńczej (RGO), zarabiając jako
agent Powszechnych Zakładów Ubezpieczeń Wzajemnych.
Wywieziony po powstaniu warszawskim, przez Pruszków dotarł do Krakowa i tam 1
listopada rozpoczął pracę w RGO. Aresztowany 6 stycznia 1945 r. osadzony został w obozie
przy granicy słowackiej.
Po wyzwoleniu powrócił do Krakowa i rozpoczął pracę w Polskim Czerwonym Krzyżu,
a wiosną przyjechał do Warszawy. Uzyskawszy zgodę przedstawiciela rządu w Londynie z
początkiem lipca 1945 r. podjął pracę w Ministerstwie Administracji Publicznej (MAP), gdzie
szybko został naczelnikiem wydziału. Jednocześnie prowadził wykłady dla pracowników
Ministerstwa i przewodniczył komisji egzaminacyjnej.
31 lipca 1950 r. w związku z likwidacją Ministerstwa przeszedł na emeryturę i przez resztę
życia poświęcił się całkowicie astronomii.
Stworzył podstawy pod współczesną polską meteorytykę, pracując zarówno amatorsko jak i w
ramach Komitetu Geologicznego Polskiej Akademii Nauk. Ernest Jerzy Pokrzywnicki
upoważniony został do poszukiwania i badań meteorytów na terenie całej Polski. W 1954 r.
rozpoczął pisanie monografii poświęconej kosmolityce. Praca nie została opublikowana.
1 marca 1957 r. Ernest Jerzy Pokrzywnicki został zatrudniony w Zakładzie Nauk
Geologicznych PAN, gdzie w Pracowni Geochemii, Mineralogii i Petrografii przepracował do
1962 r.
Publikował liczne artykuły w „Gazecie Administracji i Policji Państwowej”,
„Biuletynie Urzędniczym”, oraz komentarze prawnicze. Był autorem 28 artykułów i 6 książek
dotyczących prawa administracyjnego oraz ponad 130 artykułów z zagadnień meteorytyki i
astronomii.

Był aktywnym członkiem Ligi Morskiej, Towarzystwa Przyjaciół Żołnierzy i Ligi
Lotniczej.
Odznaczony Gwiazdą Górnośląską I Klasy, Złotym Krzyżem Zasługi (1931), Krzyżem
Kawaleryjskim Orderu „Polonia Restituta” (1937).
Rodziny nie założył. Zmarł 28 grudnia 1974 r., pochowany został na cmentarzu
Powązkowskim w Warszawie.
Materiały E.J. Pokrzywnickiego wpłynęły do Archiwum
Uporządkowane zostały i wyposażone w inwentarz warsztatowy w 2019 r. Materiały z lat 19191974 podzielone zostały na 6 grup zgodnie z zasadami przyjętymi w Archiwum PAN.
Grupa I zawiera materiały z lat 1933-1973 i podzielona została na cztery podgrupy a w
ich obrębie chronologiczne i rzeczowo. Wśród prac znajdują się zarówno wcześniejsze
dotyczące zagadnień z prawa administracyjnego, jak i powstałe w drugiej części życia autora
spuścizny poświęcone meteorytom. Na szczególną uwagę zasługują fragmenty
nieopublikowanego opracowania Kosmolityka (j.a.13-39). W podgrupie artykułów, tylko jedna
jednostka zawiera artykuły prawnicze (j.a. 30), wszystkie pozostałe poświęcone są astronomii.
Również pozostałe jednostki tej grupy poświęcone są temu tematowi.
Grupa II, skąpe materiały działalności, to siedem j.a. z lat 1938-1973.
W grupie III znalazły się materiały biograficzne z lat 1919-1970. W ja. 84-87
umieszczono wspomnienia twórcy spuścizny.
Korespondencja – grupa IV, uporządkowana została tylko wstępnie – zgodnie z literą
alfabetu nazwiska nadawcy, daty jej nie zostały podane.
Grupa V – materiały osób obcych – w jednej jednostce umieszczono artykuły zebrane
przez twórcę spuścizny, zgodnie z jego zainteresowaniami.
W ostatniej grupie – załączników w dwóch pierwszych jednostkach umieszczono druki
twórcy spuścizny, w pozostałych zebrane przez niego prace innych autorów. Materiały te
ułożono alfabetycznie wg nazwisk autorów.
W Archiwum spuściźnie nadano sygnaturę III-134 inwentarz liczy 124 j.a. i 2 aneksy.
W bazie szukajwarchiwach ma nr 249.
Źródła i bibliografia
Materiały Ernesta Jerzy Pokrzywnickiego, Archiwum PAN sygn. III-134 j.a. 80-89
Janusz W. Kosiński, Ernest Jerzy Grzymała Pokrzywnicki (1892-1974) „Acta Societatis
Metheoriticae Polonorum” v. 2 2011, s. 67-77
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I. MATERIAŁY TWÓRCZOŚCI NAUKOWEJ
A. Prace

1. Zasady postępowania administracyjnego
Skrypt dla słuchaczy I Wyższego Kursu Administracyjnego zorganizowanego przez
Prezydium Rady Ministrów w r. 1945-1946
1945-1946, rkp., masz., l., k.
2. Zasady postępowania administracyjnego wg wykładów Jerzego Pokrzywnickiego
Skrypt dla studentów Pierwszego Wyższego Kursu Administracyjnego
1946, rkp., l., k.
3. Zasady postępowania administracyjnego wg wykładów na Pierwszym Wyższym Kursie
Administracyjnym
Skrypt dla studentów
1946, rkp., l., k.
4. Jw.
Skrypt dla studentów
1946, rkp., l., k.
5. Zasady postępowania administracyjnego wg wykładów Jerzego Pokrzywnickiego
Skrypt dla studentów Pierwszego Wyższego Kursu Administracyjnego
1946, rkp., l., k.
6. Postępowanie administracyjne w świetle orzecznictwa Najwyższego Trybunału
Administracyjnego
Praca, notatki
1946, rkp., masz., l., k.
7. Postępowanie administracyjne w świetle orzecznictwa b. Najwyższego Trybunału
Administracyjnego
Praca
1957, rkp., masz., druk, l., s. 1-157
8. Jw.
Praca
1957, rkp., masz., druk, l., s.157-299
9. Jw.
Praca
1959, rkp., masz., l., k.
10. Projekt nowego „Kodeksu postępowania administracyjnego”
Praca, uwagi, uzasadnienie
1959, rkp., masz., druk, l., k.
11. Meteoryty w zbiorach polskich; Meteoryty polskie. Katalog meteorytów w zbiorach
polskich
Opracowanie, notatki, korespondencja
1964, rkp., masz., druk, l., k.
12. Meteoryty w zbiorach polskich

Opracowanie, fragmenty, notatki
B.d., rkp., masz., druk, l., k.
13. Kosmolityka
Praca, fragment cz. II, Meteoryty w ogólności, egz. 2 i 3, s. 156-239, notatki
B.d., rkp., masz., l., k.
14. Jw.
Praca, fragment cz. III, Skład meteorów, s. 156-239, cz. IV. Skład mineralny i budowa
meteorytów, s. 291-421, notatki
B.d., rkp., masz., l., k.
15. Jw.
Praca, fragment cz. V, O niektórych spadkach i niektórych wiążących się z nimi
zagadnieniach, s. 422-535, trzy wersje, notatki
B.d., rkp., masz., l., k.
16. Jw.
Praca cz. I-IV
B.d., rkp., masz., l., s. 343
17. Jw.
Praca cz. V-VIII
B.d., rkp., masz., l., k.
18. Jw.
Praca cz. I, notatki
B.d., rkp., masz., l., k.
19. Jw.
Praca cz. II, notatki
B.d., rkp., masz., l., k.
20. Jw.
Praca cz. III, IV, notatki
B.d., rkp., masz., l., k.
21. Jw.
Praca cz. VII, VIII, notatki
B.d., rkp., masz., l., k.
22. Jw.
Praca cz. I, notatki
B.d., rkp., masz., l., k.
23. Jw.
Praca, fragmenty
B.d., rkp., l., k.
24. Jw.

Praca cz. I, notatki
B.d., rkp., l., k.
25. Jw.
Praca cz. III, IV, notatki
B.d., rkp., l., k.
26. Jw.
Praca cz. V
B.d., rkp., l., k.
27. Jw.
Praca, fragmenty, skorowidz
B.d., rkp., masz., l., k.
28. Jw. Tektyty i hipotezy ich pochodzenia
Praca, fragmenty cz. 1 i 6
B.d., rkp., masz., l., k.
29. Jw. Tektyty i hipotezy ich pochodzenia
Praca, fragmenty, mapa Antarktyki, fotokopia artykułu „L`electronique”,
korespondencja
1973, rkp., masz., j. franc., pol., l., k.
A. Artykuły
30. O rejestracji Stanu Cywilnego słów kilka
Popularyzacja postępowania administracyjnego i źródła jego interpretacji
Postępowanie administracyjne w świetle orzecznictwa Najw. Trybunału
Administracyjnego
Rozporządzenie w sprawie wykonanie prawa o aktach stanu cywilnego, oraz przepisów
wprowadzających to prawo
Środki prawne w razie usunięcia ze stanowiska urzędnika Stanu Cywilnego
Artykuły, materiały do „Kroniki” i „Orzecznictwa”, notatki
1933-1958, rkp., masz., druk, l., k.
31. „Astroproblemy” w skorupie ziemskiej
Białe i czerwone karły
Campo del Cielo
Bolid z dnia 14 stycznia 1965
Le grand bolide du 14 janivier1965
Artykuły, hasła, notatki
1964-1968, dru, j. franc., pol., l., k.
32. O bolidach obserwowanych nad Polską
Artykuł, notatki
1960, masz, rkp., druk, l., k.
33. Jw.
Artykuł, korespondencja
1959-1965, rkp., masz., l., k.

34. O bolidzie nad Polską w dniu 6 października 1959 roku
O bolidzie ostrzeszowskim i paru innych wielkich bolidach obserwowanych nad Polską
Artykuły, notatki, korespondencja
1959-1961, rkp., masz., l., k.
35. Ciężary właściwe meteorytów
O ciężarze właściwym meteorytów
O udelnom vese meteoritov
Artykuły, korespondencja
1958-1968, rkp., masz., druk, j. pol., ros., l., k.
36. Co to są tektyty
Poszukiwania w USA tektytów pochodzących z Księżyca
Tektyty
Diamenty w meteorytach i hipotezy ich pochodzenia
Artykuły, notatki
1959-1968, rkp., masz., druk, l., k.
37. Hipoteza komet Whipple’a
Hipoteza Panspermii w obliczu współczesnej wiedzy astronomicznej i meteorytycznej
Hipoteza pochwycenia Księżyca przez Ziemię
Niektóre hipotezy pochodzenia meteorów
Uwagi o hipotezach pochodzenia meteorytów
Artykuły, notatki
1963-1966, rkp., masz., druk, l., k.
38. Katalog zbiorów meteorytów
Spis meteorytów w zbiorach polskich
Spis meteorytów w zbiorach warszawskich
Artykuły, notatki, korespondencja
1964, b.d., rkp., masz., l., k.
39. Kilka uwag i wniosków na temat kosmolitów galaktycznych
Kilka uwag i wniosków na temat nomenklatury meteorytycznej
O nomenklaturze astronomicznej
Kolekcja meteorytów Instytutu meteorytyki Uniwersytetu w New Mexico
Niezwykłe pole rozsiania meteorytów w stanie New Mexico w USA
Artykuły, notatki
1960-1968, rkp., masz., l., k.
40. Koniec legendy meteorytu Lipno
Les meteorites polonaises
Nowe Meteoryty
Nowe polskie meteoryty
Artykuły, notatki
1963-1966, rkp., masz., druk, j. franc., pol., l., k.
41. Meteoryty jako materia kosmiczna
O ilości spadającej na Ziemię materii kosmicznej

Meteorites missing from the polish collections
O zaginionych mateorytach w zbiorach polskich
Artykuły, notatki
B.d., rkp., masz., druk, j. ang., pol., l., k., zob. aneks 1
42. Meteoryt Biała Cerkiew
Meteoryt Morasko
Nowe okazy meteorytu Morasko
Wynik badań geomorfologicznych w Morasku
Artykuły, fragmenty, notatki, korespondencja
1957-1959, rkp., masz., druk, l., k.
43. Meteoryt przy przelocie przez atmosferę i po spadku swym na Ziemię
Meteoryt z Krządki; The Krządka meteoryte
Meteoryt Zaborica
O meteorycie Zaborzyca
Meteoryty na wystawie „Budowa wszechświata”
Artykuły, notatki, korespondencja
1958-1972, rkp., masz., druk, j. ang., pol., l., k.
44. Meteoryty w przeszłości geologicznej i w starożytności
Meteoryty w starożytności
Meteoryty, meteory i bolidy w starożytności
Artykuły, notatki, korespondencja
1961-1963, rkp., masz., druk, l., k.
45. Meteorytyka jej przedmiot i znaczenie
150 rocznica powstania meteorytyki jako nauki
Nowe w meteorytyce
Zarys powstania i rozwoju meteorytyki, w szczególności w Polsce
Artykuły, notatki
1953, b.d., rkp., masz., druk, j. ang., pol., l., k.
46. Minerały w meteorytach
Minerały meteorytów
Niezwykła kometa
Nowy olbrzymi krater na Saharze
O kraterach zwanych meteorytowymi lub kosmicznymi. Systematyka – nomenklatura
Artykuły, notatki, korespondencja
1963-1971, rkp., masz., l., k.
47. O broni i innych wyrobach z żelaza
Weapons and rother articles made from meteoritic iron
O starożytnych wyrobach z żelaza meteorytowego
O starożytnych wyrobach z żelaza
Artykuły, notatki, wycinki
1960-1970, rkp., masz., druk, j. ang., pol., l., k.
48. O hipotetycznym spadku odłamka podobnego do żużla we wsi Dylewo powiatu Mińsk
Mazowiecki

O meteorycie białostockim
J.P., Tadeusz Wieser, O meteorycie Grzempy oraz jego składzie mineralnym i chemicznym
Artykuły, notatki
1956-1960, rkp., masz., l., k.
49. O meteorycie Owrucz
On the old missing meteorite of the district of Owrucz
O meteorycie Różana I zjawiskach towarzyszących jego przelotowi w atmosferze
On the old, lost Lusatian meteorite called Sagan (Żegań) meteorite
O meteorycie Świdnica Górna i bolidzie z którego prawdopodobnie spadł ten meteoryt
Artykuły, notatki
1955-1964, rkp., masz., druk, j. ang., pol., l., k.
50. O meteorytach naszych Ziem Zachodnich
O meteorytach spadłych lub wiele lat po swoim spadku znalezionych na obszarze Polski
O mongolsko-chińskim meteorycie Armanty
O niektórych mało znanych polskich meteorytach
O pozornym kierunku spadku niektórych meteorytów (szkic statystyczny)
Artykuły, notatki
1955-1969, rkp., masz., druk, l., k.
51. O prawdopodobnym spadku meteorytu do basenu portowego w Gdyni
Artykuły, notatki, korespondencja, odpisy zeznań świadków, plany sytuacyjne,
wycinki
1959-1960, rkp., masz., druk l., k.
52. Meteoryty
Artykuły, notatki
1956-1974, rkp., masz., druk, j. ang., pol., l., k., zob. aneks 1
53. Jw.
Artykuły, różne wersje, notatki, spostrzeżenia, wzmianki
1959-1966, rkp., masz., druk, j. ang., pol., l., k., zob. aneks 1
54. Meteoryty, kosmolityka
Drobne wzmianki, krótkie informacje, odpowiedzi czytelnikom
B.d., rkp., masz., l., k.
55. Zarys instytucji prawa teatralno-widowiskowego w Polsce – w perspektywie dwóch stuleci
Artykuł, fragmenty, kilka wersji
1973, rkp., masz., l., k.
56. Jw.
Artykuł, notatki, wypisy, wypisy
1973, b.d., rkp., masz., druk, l., k.
57. Filozofia okresu Oświecenia
Artykuł, notatki
B.d., rkp., masz., l., k.

B. Tłumaczenia
58. W.G. Fiesjenkow, Współczesne poglądy na wszechświat
Tłumaczenie E.J.P., korespondencja z wydawnictwem
Po 1949, rkp., masz., j. pol., ros., l., k.
C. Materiały warsztatowe
59. Postępowanie administracyjne w świetle orzecznictwa Najwyższego Trybunału
Administracyjnego
Notatki, wypisy, literatura
B.d., rkp., masz., druk, l., k.
60. Jw.
Notatki, wypisy, literatura
B.d., rkp., masz., druk, l., k.
61. Meteoryty chronologicznie
Notatki, wypisy
1948-1959, rkp., masz., druk, l., k.
62. Kosmolityka, tektyty
Notatki, wypisy, fragmenty, wycinki
1966-1967, rkp., l., k.
63. Meteoryty
Zgłoszenia, spostrzeżenia, korespondencja, notatki, miejscowości B – O
B.d., rkp., masz., l., k.
64. Jw.
Zgłoszenia, spostrzeżenia, korespondencja, notatki, miejscowości P, w tym meteor
pułuski
B.d., rkp., masz., l., k.
65. Jw.
Zgłoszenia, spostrzeżenia, korespondencja, notatki, miejscowości R – Z i ogólnie
B.d., rkp., masz., l., k.
66. Jw.
Notatki, wypisy, korespondencja
B.d., rkp., masz., l., k.
67. Jw.
Notesy z zapiskami
1962-1971, b.d., rkp., masz., sz., k.
68. Jw.
Literatura, bibliografia
B.d., rkp., masz., l., k.
69. Jw.
Literatura, skorowidze

B.d., rkp., masz., l., k.
70. Meteory, kratery księżycowe
Szkic pracy, notatki, fotografie
B.d., rkp., masz., l., k., fot.
71. Jw.
Szkice, notatki, fotografie, wycinki
B.d., rkp., masz., l., k., fot.
72. Świat, Polska
Plany, mapy
B.d., rkp., druk, l., k.
II. MATERIAŁY DZIAŁALNOŚCI
73. Poznańskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk
Korespondencja
1960-1973, rkp., masz., l., k.
74. I i II Wyższy Kurs Administracyjny; Wyższy Kurs Administracyjno-Samorządowy
Organizacja wykładów, korespondencja
1945-1950, rkp., masz., l., k.
75. Wydawnictwa prawnicze;
Meteoryty Polskie
Korespondencja, poprawki do publikacji
1938-1964, rkp., masz., l., k.
76. Polskie Towarzystwo Miłośników Astronomii
Statut, zawiadomienia, komunikaty, korespondencja
1950-1973, rkp., masz., l., k. zob. też j.a. 101, 102
77. Polskie Towarzystwo Astronomiczne
Komunikaty, zawiadomienia, korespondencja
1956-1973, rkp., masz., l., k. zob. też j.a. 101, 102
78. SPATiF
Zrzeszenie Prawników Polskich
Towarzystwo Polsko-Włoskie
Projekty regulaminów SPATiFu, sprawozdanie Pracowni Dokumentacji
Teatrologicznej, zawiadomienia, korespondencja
1951-1969, rkp., masz., l., k., zob. też j.a. 101, 102
79. „Budowa wszechświata”
„Materia meteorytowa w naszym układzie słonecznym”
Wystawa zorganizowana przez Dom Wojska Polskiego, Gabinet Nauk Przyrodniczych
dla uczczenia Roku Kopernikańskiego i Wystawa Pracowni i Muzeum Geologii PAN,
projekty scenariusza, notatki, korespondencja
1954-1967, rkp., masz., druk, l., k.

III. MATERIAŁY BIOGRAFICZNE
80. Życiorysy, bibliografie prac
Notatki
B.d., rkp., masz., l., k.
81. Dokumenty osobiste
Zaświadczenia, poświadczenia, nominacje, legitymacje
1919-1957, rkp., masz., l., k.
82. Doktorat
Recenzja, zaświadczenia, korespondencja, dyplom
1960-1964, rkp., masz., druk, l., k.
83. Prace w zakresie meteorytów
Dziennik czynności, notatki
1955-1963, rkp., masz., druk, sz., k.
84. Żywot i sprawy urodzonego Ernesta Jerzego Pokrzywnickiego i jego rodziny
Wspomnienia, notatki
B.d., rkp., masz., l., k.
85. Jw.
Wspomnienia, ciąg dalszy, notatki
B.d., rkp., masz., l., k.
86. Jw.
Wspomnienia, ciąg dalszy, rozdział 3 i 4, notatki
B.d., rkp., masz., l., k.
87. Jw.
Skorowidze, notatki
B.d., rkp., masz., l., k.
88. Materiały z podróży
Zaproszenia, notatki, korespondencja
1927-1958, rkp., masz., l., k.
89. Materiały gospodarcze i majątkowe
Umowy wydawnicze, sprawy emerytalne, spis materiałów przekazanych do
Archiwum, korespondencja
1954-1970, rkp., masz., l., k.
90. Jw.
Rachunki, rozliczenia, przekazy pocztowe, budowa Domu Partii – bony pieniężne
1x500 zł, 54x100 zł, 16x50 zł
1954-1970, rkp., masz., l., k.
IV. KORESPONDENCJA WPŁYWAJĄCA

91. Osoby A – G
B.d., rkp., masz., l., k.
92. Osoby H
M.in. Karl Harsdorf
B.d., rkp., masz., l., k.
93. Osoby I – K
B.d., rkp., masz., j. pol., ros., l., k.
94. Osoby L
M. in. Andrzej Longchamps
B.d., rkp., masz., l., k.
95. Osoby M – O
B.d., rkp., masz., l., k.
96. Osoby P – U
B.d., rkp., masz., l., k.
97. Osoby W – Z
M. in. Józef Witkowski
B.d., rkp., masz., l., k.
98. Józefa i Leon Komorowicz; Maria i Karol Orzechowscy
Korespondencja od sióstr i szwagrów, szczątkowa korespondencja do rodziny
B.d., rkp., masz., l., k.
99. Jw.
Korespondencja od sióstr i szwagrów, szczątkowa korespondencja do rodziny
B.d., rkp., masz., l., k.
100. Nadawcy nierozpoznani
Osoby
B.d., rkp., masz., l., k.
101. Korespondencja w sprawach naukowych
Osoby i instytucje krajowe
B.d., rkp., masz., l., k. zob. też j.a. 73, 76-78
102. Jw.
Osoby i instytucje krajowe
B.d., rkp., masz., l., k. zob. też j.a. 73, 76-78
103. Współpraca z PAN
Korespondencja
B.d., rkp., masz., l., k.
104. Korespondencja naukowa

Osoby i instytucje, kraje świata „bez ZSRR”
B.d., rkp., masz., j. ang., czes., franc., pol., l., k.
105. Jw.
Osoby i instytucje, ZSRR
B.d., rkp., masz., j. pol., ros., l., k.
106. Jw.
Notatki, adresy do wysyłki artykułów, korespondencja
B.d., rkp., masz., l., k.
V. MATERIAŁY OSÓB OBCYCH
107. Meteoryty i bolidy. Odszkodowania – prawo
Artykuły, korespondencja
1969, b.d., rkp., masz., druk, sz., k. zob. aneks 2
VI. ZAŁĄCZNIKI
108. J.P., Postępowanie administracyjne
Praca
1948, druk., sz., l., k.
109. J.P. Meteoryty
Odbitki prac, t. 1 z lat 1955-1960, t. 2 z lat 1960-1965
1955-1965, druk, opr., k.
110. Meteoryty
Odbitki i nadbitki prac, autorzy A – B
B.d., druk., sz., l., k.
111. Jw.
Odbitki i nadbitki prac, autorzy C – H
B.d., druk., sz., l., k.
112. Jw.
Odbitki i nadbitki prac, autorzy J – Ł
B.d., druk., sz., l., k.
113. Jw.
Odbitki i nadbitki prac, autorzy Peter Millman
B.d., druk., sz., l., k.
114. Jw.
Odbitki i nadbitki prac, autorzy M
B.d., druk., sz., l., k.
115. Jw.
Odbitki i nadbitki prac, autorzy N
B.d., druk., sz., l., k.

116. Jw.
Odbitki i nadbitki prac, autorzy O – R
B.d., druk., sz., l., k.
117. Jw.
Odbitki i nadbitki prac, autorzy S – W
B.d., druk., sz., l., k.
118. Jw.
Odbitki i nadbitki prac wielu autorów, biuletyny
B.d., druk., j. ang., pol., ros., sz., k.
119. Jw.
Odbitki i nadbitki prac wielu autorów, biuletyny
B.d., druk., j. ang., pol., ros., sz., k.
120. Jw.
Odbitki i nadbitki prac wielu autorów, biuletyny
B.d., druk., j. ang., pol., ros., sz., k.
121. Jw.
Katalogi kolekcji muzealnych, wydawnictwa
B.d., druk., j. ang., sz., k.
122. Jw.
Katalogi kolekcji muzealnych, wydawnictwa
B.d., druk., j. ang., sz., k.
123. Jw.
Wycinki
B.d., druk, l., k.
124. Filatelistyka
Zbiór kopert z nadrukiem i znaczków pocztowych
B.d., druk, l., k.

ANEKS 1
J. 52. Meteoryty
O przedhistorycznym spadku deszczu meteorów na Grenlandii
O spadku meteorytu we wsi Gaj powiatu wołomińskiego
O tzw. Bolidzie czechosłowackim
Pochodzenie meteorytów sporadycznych
Rany kosmiczne w skorupie ziemskiej
Rotacja Wenus
Some comments and deductions on the subject of galactic cosmical bodies
Spadek deszczu meteorytów w Barwell w Anglii
Spadki meteorytów na ludzi, zwierzęta i budynki

J.53. Jw.
Statistics of falls and findings of meteorites of three classes and some reflexions of
stone material in the solar system
Statystyka spadków meteorytów i bolidów oraz próba jej analizy krytycznej
The Sulechów meteorite
Syderyt Butler
Syderyty w Polsce jako materiał do wyrobów zastępujących stal przemysłową
Zagadnienie meteorytów lodowych
Wewnętrzna budowa Planet-Gigantów
Wielkie meteoryty żelazne odkryte w Australii
Zagadnienie meteorytów lodowych
VII Konferencja meteorytowa w Moskwie
VIII Konferencja meteorytowa w Moskwie
ANEKS 2
J. 107. Meteoryty i bolidy. Odszkodowania – prawo
A. Dąbrowski, K. Karaczun, Badania magnetyczne prowadzone w związku z
poszukiwaniami odłamków meteorytu we wsi Morasko k. Poznania
A. Dąbrowski, K. Karaczun, Szczegółowe badania magnetyczne przeprowadzone w
związku z poszukiwaniami odłamków meteorytu we wsi Morasko k. Poznania…
Andrzej Dzięczkowski, Zygmunt Pniewski, Godne ochrony osobliwości geologicznoflorystyczne na Górze Moraskiej koło Poznania
Andrzej Karczewski, Niektóre elementy morfologii i geologii Góry Moraskiej k.
Poznania…
Bruno Lang, Nad wyspami brytyjskimi: bolid z dnia 25 kwietnia 1969 roku
Andrzej Longchamps, Odpowiedzialność odszkodowawcza

