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Ernest Jerzy Grzyma³a Pokrzywnicki urodzi³ siê w niedzielê, 4 grudnia 1892 r.
w Bebechach (powiat latyczowski) na Podolu. Jego rodzicami byli Zygmunt Grzy-
ma³a Pokrzywnicki i Ernestyna Pokrzywnicka z domu Sobañska. Rodzina Pokrzy-
wnickich nale¿a³a do znanych rodów szlacheckich, a jej korzenie (Pokrzywniccy
herbu Grzyma³a) siêga³y co najmniej XVII w. Rodzina jego matki – Sobañscy,
nale¿eli do bogatego ziemiañstwa, a Bebechy by³y ich w³asnoœci¹. Jerzy Pokrzywni-
cki (takie imiê i nazwisko spotykamy w literaturze dotycz¹cej polskiej astronomii
i meteorytyki po II wojnie œwiatowej) mia³ troje rodzeñstwa – dwie siostry i brata.

W 1912 r. ukoñczy³ znane gimnazjum klasyczne w Kamieñcu Podolskim. Tu
zapewne móg³ poszerzyæ wyniesion¹ z rodzinnego domu znajomoœæ jêzyka francu-
skiego, natomiast koniecznoœæ radzenia sobie z dala od rodziny w porozbiorowej
rzeczywistoœci wschodniej Polski wymusi³a opanowanie jêzyka rosyjskiego. Oba te
jêzyki J. Pokrzywnicki z powodzeniem wykorzysta w przysz³oœci. W tym samym
roku rozpocz¹³ studia prawnicze na Uniwersytecie œw. W³odzimierza w Kijowie,
a nastêpnie studiowa³ w Odessie, na wydziale prawnym tamtejszego Uniwersytetu
Noworosyjskiego. Na uniwersytecie odesskim ukoñczy³ studia sk³adaj¹c egzaminy
II stopnia (odpowiednik egzaminów magisterskich) w 1917 r. Od ukoñczenia stu-
diów do kwietnia 1919 r. by³ pomocnikiem adwokata przysiêg³ego przy Odeskiej
Izbie Apelacyjnej i odbywa³ praktykê zawodow¹ u adwokata Juliana Mroczko-
wskiego, póŸniejszego sêdziego S¹du Apelacyjnego na polskim Wo³yniu.

J. Pokrzywnicki od wczesnych lat m³odzieñczych interesowa³ siê astronomi¹.
Ju¿ w szkole œredniej prowadzi³ obserwacje nieba i w roku 1912 wst¹pi³ do Société
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Astronomique de France (SAF). Studiuj¹c prawo, a póŸniej praktykuj¹c w Odes-
sie, wykorzystywa³ do obserwacji w³asny teleskop. Obserwowa³ miêdzy innymi
komety, a wyniki tych prac przesy³a³ do Francji, co znalaz³o wyraz w publikacjach
SAF. Jesieni¹ 1918 r. rozpocz¹³ nawet studia astronomiczne na Wydziale Fizycz-
no-Matematycznym Uniwersytetu Odesskiego. Nie by³o mu dane ich jednak uko-
ñczyæ – latem 1919 r. wyjecha³ do odrodzonej Polski.

Po przyjeŸdzie do kraju, jesieni¹ 1919 r. rozpocz¹³ pracê na stanowisku star-
szego referenta, a nastêpnie zastêpcy naczelnika Okrêgowego Urzêdu Walki
z Lichw¹ i Spekulacj¹ w Bia³ej (obecnie Bielsko-Bia³a). J. Pokrzywnicki w du¿ym
stopniu zorganizowa³ ten urz¹d oraz rozszerzy³ teren jego dzia³ania tak¿e na Œl¹sk
Cieszyñski. Dzia³alnoœæ ta zosta³a doceniona – Pokrzywnickiego odznaczono
„Gwiazd¹ Górnoœl¹sk¹ I-ej Klasy”.

Po likwidacji OUWzLiS podj¹³ w roku 1921 pracê w Ministerstwie Spraw
Wewnêtrznych (MSW) w Warszawie, gdzie szybko awansowa³. Zatrudniony
pocz¹tkowo jako starszy referent, od roku 1925 jest ju¿ radc¹ ministerialnym,
a w latach 1928–39 sta³ym zastêpc¹ naczelnika Wydzia³u Administracyjnego
MSW. Podczas pracy w MSW pe³ni³ liczne funkcje specjalne. By³ miêdzy innymi
cz³onkiem G³ównej Komisji Ziemskiej (przez 10 lat), cz³onkiem Komisji Likwida-
cyjnej przy Ministerstwie Skarbu (przez 11 lat), zastêpc¹ cz³onka Komisji do Lik-
widacji Kas Emerytalnych przy Ministerstwie Skarbu, urzêdnikiem ³¹cznikowym
MSW i Biura Usprawnienia Administracji przy Prezydium Rady Ministrów
(w tym charakterze opracowa³ referat dekoncentracyjny), zastêpc¹ rzecznika dyscy-
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plinarnego, cz³onkiem Komisji Egzaminacyjnej dla kandydatów na stanowiska
I kategorii, cz³onkiem, a nastêpnie zastêpc¹ przewodnicz¹cego Komisji Dyscypli-
narnej przy MSW, cz³onkiem delegacji polskiej na III Miêdzynarodowy Kongres
Nauk Administracyjnych w Pary¿u w roku 1927, cz³onkiem Sekcji Polskiej Miê-
dzynarodowego Instytutu Nauk Administracyjnych. Ciekawostk¹ jest fakt, ¿e
w roku 1922 J. Pokrzywnicki zostaje cz³onkiem komisji ds. internowanych w cza-
sie wojny polsko-bolszewickiej 1920 r. Pracuj¹c w MSW J. Pokrzywnicki jest akty-
wny na wielu innych p³aszczyznach. Og³asza³ liczne artyku³y w „Gazecie Admini-
stracji i Policji Pañstwowej” (od roku 1930), „Biuletynie Urzêdniczym” (od roku
1933), „G³osie” (od roku 1934). Wyda³ tak¿e, wspólnie z W. Czapiñskim, komen-
tarze prawnicze: „Prawo o publicznych przedsiêwziêciach rozrywkowych z komen-
tarzami, rozporz¹dzeniami, ustaw¹ o filmach i ich wyœwietlaniu” (Warszawa 1934)
oraz „Postêpowanie wyw³aszczeniowe” (Warszawa 1937). Opublikowa³ ponadto
ksi¹¿kê „Postêpowanie administracyjne w œwietle orzecznictwa Najwy¿szego Try-
buna³u Administracyjnego” (Warszawa 1937). W 1932 r. prowadzi wyk³ady na
temat prawa w Szkole Morskiej w Gdyni. By³ aktywnym cz³onkiem Ligi Morskiej,
Towarzystwa Przyjació³ ¯o³nierzy i Ligi Lotniczej. Za swoje prace na rzecz admini-
stracji pañstwowej zostaje odznaczony przez prezydenta RP Z³otym Krzy¿em
Zas³ugi (1931) oraz Krzy¿em Kawalerskim Orderu „Polonia Restituta” (1937).

J. Pokrzywnicki wszystkie osi¹gniêcia zawdziêcza wy³¹cznie swojej pracy i kon-
sekwentnemu dzia³aniu. Pomaga równie¿ rodzinie, co jest o tyle wa¿ne, ¿e po roku
1918 Bebechy znalaz³y siê na terytorium ówczesnego ZSRR. W 1920 r. do Polski
przenosi siê jego matka Ernestyna (bêd¹ca ju¿ wtedy wdow¹) z najm³odszym
synem Janem. Pokrzywnicki bêdzie pomaga³ bratu a¿ do rozpoczêcia II wojny
œwiatowej. Wszystkie te zajêcia i obowi¹zki nie przeszkadzaj¹ mu interesowaæ siê
sztuk¹ – by³ mi³oœnikiem muzyki, szczególnie opery i operetki, czy te¿ polityk¹ –
na przyk³ad z uwag¹ œledzi³ przebieg wojny domowej w Hiszpanii, bêd¹c gor¹cym
zwolennikiem genera³a Franco. Robione na bie¿¹co notatki pozwol¹ mu po latach
napisaæ niezwykle ciekawe pamiêtniki.

Podczas okupacji niemieckiej J. Pokrzywnicki mieszka³ w Warszawie, gdzie pra-
cowa³ spo³ecznie w Sto³ecznym Komitecie Samopomocy Spo³ecznej, a nastêpnie
w Radzie G³ównej Opiekuñczej (RGO) jako zastêpca przewodnicz¹cego Komisji
Rozjemczo-Mieszkaniowej. Utrzymywa³ siê pracuj¹c jako agent Powszechnych
Zak³adów Ubezpieczeñ Wzajemnych. Podczas powstania warszawskiego jako cz³o-
nek stra¿y domowej bierze czynny udzia³ w akcji ratowniczej. Po upadku powsta-
nia w paŸdzierniku 1944 r. pocz¹tkowo przebywa³ w obozie w Pruszkowie,
a nastêpnie dotar³ wraz z rodzin¹ do Krakowa, gdzie od 1 listopada 1944 r.
spo³ecznie pracowa³ w RGO. Aresztowany przez ¿andarmów niemieckich 6 stycz-
nia 1945 r. osadzony zosta³ w obozie na krakowskim Pr¹dniku, sk¹d przewieziono
go nad granicê s³owack¹. Po zajêciu tych terenów przez Armiê Czerwon¹, wraca do
oswobodzonego Krakowa, gdzie natychmiast podejmuje pracê w Polskim Czerwo-
nym Krzy¿u. Wiosn¹ 1945 r. uczestniczy³ w transporcie do Warszawy Biura Infor-
macyjnego tej organizacji.
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Pomimo pocz¹tkowych w¹tpliwoœci (przed II wojn¹ œwiatow¹ deklarowa³ siê
jako antykomunista), po otrzymaniu zgody od przedstawiciela rz¹du w Londynie,
na pocz¹tku lipca 1945 r. J. Pokrzywnicki zg³osi³ siê do pracy w nowoutworzonym
Ministerstwie Administracji Publicznej (MAP), gdzie ju¿ 16 lipca tego roku zosta³
naczelnikiem wydzia³u. Jako specjalista w dziedzinie prawa administracyjnego, bie-
rze udzia³ w organizacji Departamentu Administracyjnego, gdzie zostaje naczelni-
kiem Wydzia³u Spraw Stanu Cywilnego i Ruchu Ludnoœci (do 14 paŸdziernika
1947 r.). Okresowo tak¿e (od 16 kwietnia 1946 r. do 27 lutego 1947 r.) pe³ni³
obowi¹zki dyrektora Departamentu Administracyjnego MAP. Podczas pracy
w MAP miêdzy innymi wyk³ada³ zasady postêpowania administracyjnego na
I Wy¿szym Kursie Administracyjnym przy Prezydium Rady Ministrów, a na kur-
sach dla pracowników MAP zasady postêpowania administracyjnego i zasady orga-
nizacji spraw stanu cywilnego. Wyk³ady te opublikowa³ w skrypcie „Zasady postê-
powania administracyjnego wed³ug wyk³adów na Pierwszym Kursie Administracy-
jnym” (Warszawa 1947). Wyda³ ponadto obszerne opracowanie pt. „Postêpowanie
administracyjne. Komentarz – podrêcznik” (Warszawa 1948). By³ cz³onkiem Ko-
mitetu Redakcyjnego „Gazety Administracyjnej” (1947–48) i Komitetu Redakcyj-
nego serii wydawniczej „Przepisy z zakresu prawa administracyjnego” w ramach
której opracowa³ zeszyt 4, poœwiêcony postêpowaniu administracyjnemu i postê-
powaniu przymusowemu w administracji. Jednoczeœnie od 25 lipca 1947 r. prze-
wodniczy³ Komisji Egzaminacyjnej I kategorii i Komisji Egzaminacyjnej dla kan-
dydatów na stanowiska administracyjne II kategorii. Równie¿ w 1947 r. wyje¿d¿a
na kilka miesiêcy do Tuluzy we Francji, by na tamtejszym uniwersytecie prowa-
dziæ wyk³ady na temat prawa administracyjnego. Z dniem 31 lipca 1950 r.,
w zwi¹zku z likwidacj¹ MAP, Pokrzywnicki zosta³ przeniesiony w stan spoczynku.

By³ to wa¿ny moment w ¿yciu J. Pokrzywnickiego. Maj¹c zapewniony niewie-
lki, ale sta³y dochód jako emerytowany urzêdnik administracji pañstwowej, móg³
poœwiêciæ siê swojej pasji z lat m³odoœci – astronomii. Pierwsze dzia³ania, to zapo-
znanie siê z bie¿¹c¹ literatur¹ oraz nawi¹zanie kontaktów z Polskim Towarzystwem
Mi³oœników Astronomii (PTMA). Dostêp do literatury nie by³ ³atwy. Polska
odczuwa³a jeszcze bardzo dotkliwe straty poniesione w czasie wojny – nie ominê³y
one równie¿ bibliotek. Zaczê³y pojawiaæ siê natomiast publikacje zagraniczne, jak
³atwo siê domyœliæ g³ównie rosyjskojêzyczne. J. Pokrzywnicki znaj¹cy doskonale
jêzyk rosyjski mo¿e z nich bez problemów korzystaæ – na podstawie lektur przygo-
towuje notatki do „Uranii”, czasopisma PTMA. Jedn¹ z ksi¹¿ek, któr¹ czyta
J. Pokrzywnicki, by³a wydana 4 lat wczeœniej ksi¹¿ka E.L. Krinova. Po latach tak
opisze to wydarzenie w rêkopisie nigdy nie opublikowanego artyku³u „Zarys
powstania i rozwoju meteorytyki, w szczególnoœci w Polsce”: „W³aœciwie zaintere-
sowanie siê autora meteorytyk¹ by³o dzie³em przypadku. W poszukiwaniu litera-
tury astronomicznej natkn¹³ siê autor w r. 1952 na ksi¹¿kê Krinowa „Meteority”.
Po jej przestudiowaniu zainteresowa³ siê meteorytyk¹ (…)”. Na efekty nie trzeba
by³o d³ugo czekaæ. W „Uranii” ju¿ w nastêpnym roku ukazuje siê szereg artyku³ów
poœwiêconych meteorytom i meteorytyce (w tym programowy artyku³ „Meteory-
tyka w Zwi¹zku Radzieckim i w Polsce” – Urania 1953, nr 8, pp. 244–249) oraz
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informacja o utworzeniu Sekcji Meteorytyki PTMA. J. Pokrzywnicki przyjmuje
ambitny program dzia³ania, który warto przytoczyæ w ca³oœci:

„1. Opracowaæ i wydaæ monografiê meteorytu pu³tuskiego, z ustosunkowaniem
siê do toru tego meteorytu i jego prêdkoœci. Wskazanym by³oby, aby ten tor i prê-
dkoœæ zosta³y na nowo ustalone przez któregoœ z polskich uczonych. Dane te s¹
dot¹d omawiane i s¹ sporne w obcej literaturze. Przy odnoœnych ustaleniach
nale¿a³oby wzi¹æ pod uwagê ostatnie dane co do sk³adu ró¿nych warstw atmosfery
i hamuj¹cego jej dzia³ania, powoduj¹cego ca³kowity rozpad w atmosferze mniej-
szych mas meteorytowych, posiadaj¹cych prêdkoœci kosmiczne.

2. Opracowaæ i wydaæ monografiê meteorytu ³owickiego na podstawie ju¿
og³oszonych prac. Jako nowoœæ nale¿a³oby, o ile rozporz¹dzamy odpowiednim
urz¹dzeniem, obliczyæ wiek tego meteorytu metodami opartymi na badaniu iloœci
produktów rozpadu zawartych w nim pierwiastków promieniotwórczych. O ile mi
wiadomo, nie zosta³o to dotychczas dokonane ani u nas w kraju, ani za granic¹.
Nale¿a³oby równoczeœnie m.in. przeklasyfikowaæ ten meteoryt w oparciu w najno-
wsze dane.

3. Opracowaæ opis wszystkich meteorytów spad³ych na terenie Ziem Polskich
od XVIII st. a¿ do obecnych czasów – ewentualnie to opracowanie mog³oby wejœæ
w sk³ad pracy wymienionej w p. 4. jako jedna z jej czêœci.

4. Opracowaæ ksi¹¿kê na wysokim poziomie popularno-naukowym na temat
„Meteorytyki” lub ewentualnie „O meteorytach”, na wzór wydanej przez Krinowa
„Meteority”. Nie ma bowiem u nas dotychczas ¿adnej pracy obejmuj¹cej to zagad-
nienie, gdy za granic¹ istnieje bardzo bogata literatura i kapitalne dzie³a na ten
temat. Nie mo¿e u nas powstaæ zainteresowanie zagadnieniem, którego nie mo¿na
poznaæ nie znaj¹c jêzyków obcych.
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5. Wyznaczyæ jedn¹ z ju¿ istniej¹cych placówek naukowych, jako w³aœciw¹ do
analizy meteorytów pod wzglêdem petrograficznym i chemicznym oraz drug¹ pla-
cówkê do analizy ich pod wzglêdem w³asnoœci fizycznych. By³yby to: jeden z za-
k³adów petrograficznych i jeden z zak³adów fizyki doœwiadczalnej.

6. Poprzeæ finansowo zamiary PTMA w Warszawie za³o¿enia Muzeum Meteo-
rytowego dla umo¿liwienia temu Towarzystwu poszukiwañ meteorytów w kraju
i zakupu ich zarówno w kraju jak i za granic¹.

7. Wyznaczyæ jedn¹ z bibliotek naukowych jako w³aœciw¹ dla sprowadzania lite-
ratury meteorycznej i dla za³o¿enia ogólnej jej bibliografii.

8. Wyznaczyæ jedno z wydawnictw popularno-naukowych jako w³aœciwe do
za³o¿enia i prowadzenia dzia³u poœwiêconego meteorytyce – dzia³ ten obejmo-
wa³by prace oryginalne autorów polskich oraz wiadomoœci z dziedziny meteorytyki
z ca³ego œwiata.

9. Utworzyæ w ³onie Polskiej Akademii Nauk komisjê lub komitet, jako centra-
lny oœrodek dyspozycyjny i kierowniczy dla prac w zakresie meteorytyki.

Wykonanie tego programu uczyni³oby, wydaje siê, zadoœæ wymogom chwili
i mog³oby pchn¹æ studia meteorytyki w Polsce na w³aœciwe tory, k³ad¹c podwaliny
jej przysz³ego rozwoju.”

Powy¿szy program nie pozosta³ tylko teori¹ – J. Pokrzywnicki z podziwu god-
nym uporem i konsekwencj¹ przez nastêpne ponad dwadzieœcia lat cele te stara³ siê
realizowaæ.

Tworz¹c podstawy pod wspó³czesn¹ polsk¹ meteorytykê, J. Pokrzywnicki nadal
zajmuje siê szeroko rozumian¹ astronomi¹: t³umaczy na jêzyk polski monografiê
W. Fiesienkowa „Wspó³czesne pogl¹dy na Wszechœwiat” (Warszawa 1954, PWN),
która staje siê przyczynkiem do przygotowania wystawy zatytu³owanej „Budowa
Wszechœwiata” oraz zostaje cz³onkiem Polskiego Towarzystwa Astronomicznego
i cz³onkiem zarz¹du Oddzia³u PTMA w Warszawie.

Pomimo tego, ¿e najwa¿niejsza staje siê meteorytyka, i o naukach prawnych
J. Pokrzywnicki nie zapomina. Od 1 stycznia 1951 r., jako pracownik naukowy,
podejmuje pracê w Pracowni Dokumentacji Historyczno-Teatralnej przy Instytu-
cie Sztuki, gdzie przygotowa³ studium „Historia prawa teatralnego w Polsce
w XVIII–XX wieku”. Po likwidacji Pracowni by³ radc¹ prawnym Stowarzyszenia
Polskich Artystów Teatru i Filmu (SPATiF). Bra³ te¿ nadal udzia³ w pracach Sekcji
Prawa Administracyjnego Zrzeszenia Prawników Polskich, gdzie w roku 1957 i
w roku 1959 przedstawi³ analizy krytyczne projektu „Kodeksu postêpowania
administracyjnego”. 25 kwietnia 1960 r. (w wieku niemal 68 lat!) uzyska³ na Uni-
wersytecie Adama Mickiewicza w Poznaniu stopieñ naukowy doktora w zakresie
nauk prawnych.

Jednoczeœnie coraz bardziej poch³ania go meteorytyka. Jego dzia³alnoœæ zostaje
doceniona – uchwa³¹ Komitetu Geologicznego PAN zostaj¹ mu powierzone prace
z zakresu meteorytyki w ramach Polskiej Akademii Nauk.

14 listopada 1953 r. na posiedzeniu Komitetu Geologicznego PAN, prof. Kazi-
mierz Smulikowski przedstawi³ wniosek o podjêcie przez Komitet tematu „Meteo-
rytyka”. Zaprezentowany zosta³ ramowy plan prac. Prof. Smulikowski zapropo-
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nowa³ by temat prowadzi³ J. Pokrzywnicki, a sam zobowi¹za³ siê do sprawowania
opieki merytorycznej nad prowadzonymi badaniami.

J. Pokrzywnicki zostaje upowa¿niony przez prezesa PAN do poszukiwania
i badañ meteorytów na obszarze Polski. Otrzymuje te¿ zgodê na dostêp do wszy-
stkich kolekcji meteorytów. Rozpoczyna wówczas poszukiwania materia³ów i prace
literaturowe poza Warszaw¹, w wiêkszych oœrodkach naukowych, jak równie¿
prace terenowe. Szczególne zainteresowanie Pokrzywnickiego budzi meteoryt
Morasko, a efektem prac kameralnych i terenowych jest odnalezienie kolejnych
okazów tego meteorytu.

W sprawozdaniach z dzia³alnoœci na rzecz Komitetu Geologicznego PAN zna-
leŸæ mo¿na wiele ciekawych tematów podjêtych przez J. Pokrzywnickiego. Oprócz
licznych badañ literaturowych i przegl¹dów archiwów, badañ terenowych w Mora-
sku (wówczas) k. Poznania, Gaju k. Wyszkowa i Ostrzeszowa k. Ostrowa Wielko-
polskiego, J. Pokrzywnicki w 1954 r. rozpocz¹³ pisanie obszernej monografii
zatytu³owanej „Kosmolityka”. Jest to dzie³o obejmuj¹ce wszystkie zagadnienia
ówczesnej meteorytyki. Rêkopis liczy ponad 500 stron; w latach 1954–1956
Pokrzywnicki przekaza³ do Komitetu Geologicznego PAN czêœæ opracowania, tj.
ponad 330 stron maszynopisu oraz wykaz literatury licz¹cy ponad 450 pozycji.
Trudno dzisiaj powiedzieæ dlaczego ksi¹¿ka nie ukaza³a siê – gdyby tak siê sta³o,
by³oby to wówczas wa¿ne osi¹gniêcie polskiej nauki nie tylko w skali krajowej.
J. Pokrzywnicki wykorzystywa³ w latach póŸniejszych fragmenty rêkopisu. I tak na
przyk³ad rêkopis czêœci V monografii sta³ siê podstaw¹ tekstu najbardziej znanej
jego publikacji „Meteoryty Polski. Katalog meteorytów w zbiorach polskich” (Stu-
dia Geologica Polonica, vol. XV, 1964) – tylko podstaw¹, bowiem Pokrzywnicki
zaplanowa³ opisanie w „Kosmolityce” wszystkich meteorytów, które spad³y lub
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zosta³y znalezione nie tylko na obszarze wspó³czesnej Polski, ale równie¿ na tere-
nach Polski przedrozbiorowej (w sumie lista liczy a¿ 46 meteorytów).

W po³owie lat piêædziesi¹tych J. Pokrzywnicki nawi¹zuje korespondencjê
z Ewgenijem Krinowem (Komitet Meteorytyki AN ZSRR). Efektem s¹ zaprosze-
nia na konferencje meteorytowe do Moskwy w 1956 i 1958 r. Tam Pokrzywnicki
prezentuje wyniki swoich wybranych prac, a treœæ referatów zostaje opublikowana
w znanym rosyjskojêzycznym wydawnictwie seryjnym „Meteoritika”. W Polsce
Pokrzywnicki wyg³asza referat o swojej dzia³alnoœci w czasie konferencji Polskiego
Towarzystwa Astronomicznego w 1957 r.; stan polskiej meteorytyki prezentuje
równie¿ w czasie licznych odczytów organizowanych przez Polskie Towarzystwo
Mi³oœników Astronomii m.in. w Warszawie i Krakowie oraz Poznañskie Towarzy-
stwo Przyjació³ Nauk, którego by³ aktywnym cz³onkiem.

1 marca 1957 r. J. Pokrzywnicki zostaje zatrudniony na stanowisku adiunkta
w Zak³adzie Nauk Geologicznych PAN, w Pracowni Geochemii, Mineralogii
i Petrografii. Tu po raz drugi przechodzi na emeryturê w roku 1962.

Jego pasj¹ by³o pisanie. W latach 1930–1947 by³ autorem 28 artyku³ów doty-
cz¹cych g³ównie postêpowania administracyjnego oraz 6 ksi¹¿ek obejmuj¹cych
ró¿ne aspekty prawa administracyjnego. Natomiast w latach 1952–1975 opubli-
kowa³ ponad 130 artyku³ów i notatek dotycz¹cych zagadnieñ meteorytyki i astro-
nomii oraz wspomnian¹ monografiê poœwiêcon¹ polskim meteorytom. W drugiej
po³owie lat piêædziesi¹tych i w latach szeœædziesi¹tych XX w. napisa³ te¿ szereg
artyku³ów, szkiców i obszernych opracowañ, które nigdy nie ukaza³y siê drukiem.
Obok wspomnianej wczeœniej „Kosmolityki”, w postaci rêkopisów pozosta³y m.in.
niezwykle ciekawy artyku³ „Zarys powstania i rozwoju meteorytyki, w szczególno-
œci w Polsce”, kilkudziesiêciostronicowe opracowania „Meteoryty w ogólnoœci”,
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Poszukiwania meteorytu w Gaju k. Wyszkowa zorganizowane przez Jerzego Pokrzywnickiego (1958).



„Sk³ad meteorytów”, „Wspó³czesny stan rozwoju meteorytyki na œwiecie” czy wre-
szcie obszerna monografia meteorytu Pu³tusk.

Obok meteorytów, J. Pokrzywnicki interesowa³ siê zjawiskami meteorów i boli-
dów. Na temat tych ostatnich opublikowa³ szereg artyku³ów i zebra³ setki obser-
wacji.

Lata szeœædziesi¹te to równie¿ okres spisywania dziejów swoich i rodziny.
W wyniku tych prac powstaje bardzo obszerne (ponad 300 stron rêkopisu) opra-
cowanie pt. „¯ywot i sprawy urodzonego Ernesta Jerzego Grzyma³y Pokrzywnic-
kiego i jego rodziny” z³o¿one w postaci maszynopisu do depozytu Biblioteki Osso-
lineum PAN we Wroc³awiu 9 wrzeœnia 1968 r.

Pomimo zaawansowanego wieku, jeszcze na pocz¹tku lat siedemdziesi¹tych
J. Pokrzywnicki intensywnie pracuje. Do 1972 r. by³ przewodnicz¹cym Sekcji
Meteorytyki PTMA. W tym¿e 1972 r. publikuje monograficzne opracowanie
„Meteoryty przy przelocie przez atmosferê i po spadku swym na ziemiê” (Acta Geo-
physica Polonica, vol. XX, No. 3–4). W latach 1973–1974 przygotowuje szereg
notatek (g³ównie na podstawie literatury zagranicznej) do „Uranii”, miesiêcznika
PTMA. Jeszcze w paŸdzierniku 1974 r. prowadzi³ intensywn¹ korespondencjê
w sprawie przyjêcia do druku ró¿nych artyku³ów na temat meteorytów i historii
meteorytyki. Wielu rozpoczêtych dzia³añ nie ukoñczy³ – Jerzy Pokrzywnicki
umiera 28 grudnia 1974 r. w Warszawie. Tutaj te¿ zostaje pochowany, w rodzin-
nym grobie na cmentarzu Pow¹zkowskim.

J. Pokrzywnicki pozostawi³ ogromny zbiór materia³ów: rêkopisów, zestawieñ
literatury, ilustracji, notatek, t³umaczeñ. Czêœciowo materia³y te wykorzystywa³
w licznych publikacjach, wiêkszoœæ jednak nigdy opublikowana nie zosta³a.

Od 1921 r. nieprzerwanie mieszka³ w Warszawie (oprócz kilkumiesiêcznego
pobytu w Krakowie w okresie wojny), w mieszkaniu mieszcz¹cym siê w kamienicy
przy ul. Œniadeckich 10. W latach piêædziesi¹tych zamieszka³a z nim siostra Maria
Orzechowska – sta³o siê to po œmierci jej mê¿a, Karola Orzechowskiego, pracow-
nika Zwi¹zku Artystów Scen Polskich (ZASP). Sam Pokrzywnicki rodziny nigdy
nie za³o¿y³. Mo¿e przy tak licznych zajêciach, mówi¹c kolokwialnie, nie mia³ na to
czasu. A mo¿e powodem by³a jego niechêæ do kobiet? Sk¹d taka hipoteza? Wœród
nigdy nie opublikowanych prac jest te¿ maszynopis zatytu³owany „>Paszkwil< na
kobiety”. Ten wierszowany utwór licz¹cy 88 wersów zdaje siê doœæ dobitnie pre-
zentowaæ pogl¹dy autora na p³eæ piêkn¹. Utwór koñczy siê s³owami:

„Na tym koñczê rymów kartê,
Gdy nowego nic nie daj¹.
Tyle one w³aœnie warte –
Ile te, co opiewaj¹…”

A mo¿e to tylko taka przewrotna satyra ?
Niew¹tpliwie J. Pokrzywnicki jest jedn¹ z najwa¿niejszych postaci polskiej

meteorytyki. Dziêki niemu, nasze meteoryty sta³y siê te¿ znane za granic¹. Oprócz
udzia³u w konferencjach meteorytowych w Moskwie i nawi¹zywaniu kontaktów
zagranicznych, Pokrzywnicki poœwiêci³ sporo energii by jego monografia „Meteo-
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ryty Polski” zosta³a rozes³ana do najwa¿niejszych bibliotek i oœrodków naukowych
na ca³ym œwiecie. O tym, ¿e siê to uda³o œwiadcz¹ liczne podziêkowania za
przes³ane egzemplarze pracy oraz fakt, ¿e do dzisiaj jest ona cytowana w ró¿nych
publikacjach z „Catalogue of Meteorites” Muzeum Historii Naturalnej w Londy-
nie na czele.

Bruno Lang w swoim wspomnieniu o Pokrzywnickim, opublikowanym
w „Uranii” w 1975 r. tak opisuje dzia³alnoœæ i znaczenie jego prac:

„Wiedza o meteorytach w³¹czona zosta³a w koryto nauki na pocz¹tku XIX
wieku. Przez pó³tora wieku stanowi³a ona ga³¹Ÿ nauki opisow¹. Z astronomi¹
zwi¹za³o j¹ pozaziemskie pochodzenie meteorytów. WiêŸ t¹ spotêgowa³o bliskie
pokrewieñstwo zdarzeñ kosmicznych: pojawienia siê meteoru i spadku meteorytu.
Natomiast realia cia³ kosmicznych, które dotar³y do powierzchni Ziemi, zbli¿y³y
wiedzê o meteorytach do nauk geologicznych, zw³aszcza do mineralogii. Doœæ
s³abo jeszcze zespolona suma ró¿nych aspektów – oto stan wiedzy o meteorytach
z którym spotka³ siê Pokrzywnicki, rozpoczynaj¹c druk swych prac o meteorytach.
Jeœli przyj¹æ za podsumowanie tego okresu znan¹ pracê Krinowa na temat podstaw
meteorytyki, wydan¹ w roku 1955 [E.L. Krinov „Osnovy meteoritiki”, Moskwa
1955 – przyp. JWK], to Pokrzywnickiego uwa¿aæ nale¿y – przynajmniej subiek-
tywnie – za epigona tego okresu, chocia¿ obiektywnie s³u¿y on ju¿ nowemu
okresowi.

Bo oto dokonuje siê wielkie przeobra¿enie. W ci¹gu kilku dziesi¹tków lat, naj-
pierw powoli, a póŸniej z narastaj¹cym rozmachem, meteoryty ods³aniaj¹ swe
nowe oblicze. Staj¹ siê Ÿród³em informacji o procesach zachodz¹cych w Uk³adzie
S³onecznym, zw³aszcza w najwczeœniejszym stadium jego ewolucji. Podbudowana
rozleg³ym œwiatowym wysi³kiem badawczym, suma wiedzy o meteorytach nabiera
cech instrumentu badania Uk³adu S³onecznego. Meteoryty wkraczaj¹ do badañ
kosmicznych jako pole dla kosmochemii i kosmomineralogii, fizyki kosmicznej
i kosmogonii Uk³adu S³onecznego.

Ta nowa rola wiedzy o meteorytach nie by³aby mo¿liwa, gdyby nie poprzedzi³o
jej skrupulatne rozeznanie, opisanie i udokumentowanie ka¿dego z ponad 2000
dot¹d zarejestrowanych przypadków. Nieodzownym okaza³o siê studiowanie wsze-
lkich dostêpnych Ÿróde³ informacji o okolicznoœciach spadku lub znalezienia mete-
orytów. Trzeba by³o siêgaæ do danych archiwalnych, zapuszczaæ siê w g³¹b
odleg³ych czasów, w g¹szcz zawi³ych nieraz zdarzeñ i faktów. Zdarza³o siê, ¿e racjo-
nalnego j¹dra zdarzenia kosmicznego trzeba by³o szukaæ pod skorup¹ fantazji lub
przes¹du, korygowaæ b³êdne doniesienia i pogl¹dy.

Taki by³ w³aœnie charakter niestrudzonej dzia³alnoœci Pokrzywnickiego (...)”.
I jest to niezwykle trafne podsumowanie dzia³alnoœci tego niezwyk³ego

cz³owieka i naukowca.
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