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Streszczenie: Przedstawiono sylwetki i prace naukowe dwóch polskich autorów publikacji o elektryczności 
w XVIII wieku. Daniel Gralath opublikował w Gdańsku w latach 1745–1756 trzyczęściową historię europej-
skich badań zjawisk elektrycznych. Była to pierwsza tego rodzaju publikacja na świecie. Był wynalazcą baterii 
butelek elektrycznych, czyli połączonych równolegle kondensatorów. Przeprowadzał eksperymenty z rozła-
dowaniem kondensatora przez łańcuch połączonych dłońmi osób. Józef Rogaliński wykładał fizykę w kole-
gium jezuickim w Poznaniu. W 1766 roku opublikował prawdopodobnie pierwszą pracę napisaną w języku 
polskim o zjawiskach elektrycznych. Wprowadzał oryginalne polskie słownictwo do opisu eksperymentów 
elektrycznych. Przypomniane w artykule prace naukowe Gralatha i Rogalińskiego są wcześniejsze od prac 
Hermana Osińskiego uważanego za pierwszego polskiego elektryka. 
 
Abstract: In the article profiles and scientific publications of two eighteenth century Polish authors writing 
about electricity are presented. Daniel Gralath published in Gdańsk, in years 1745–1756, history of European 
researches about electrical phenomenon in three volumes, which was the very first published text on that sub-
ject. He was also the first who came with idea of connecting electric jars in parallel, creating in this way so-
called battery of capacitors, and used them in experiments of discharging capacitor through the chain of people 
connected with their hands. Józef Rogaliński was lecturing physics in Jesuit school in Poznań. In 1766 he pub-
lished probably the first text about electric occurrence written in Polish, in which he was using Polish lexis of 
his own idea to describe electrical experiments. Mentioned in article thesis of Gralath and Rogaliński are older 
than those written by Herman Osiński, who is thought to be the first Polish electrician. 
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1. Wstęp 
Przyjęło się uważać, że pierwszym polskim ba-
daczem zjawisk elektrycznych był ks. Józef 
Herman Osiński (1738–1802). Ten dobrze zna-
ny badacz i autor książek zasłużył się bardzo 
rozwojowi nauki o elektryczności w Polsce,  
a jego dzieło zatytułowane „Fizyka doświad-
czeniami potwierdzona..” z 1777 roku, zawiera-
ło kilkudziesięciostronicowy rozdział poświę-
cony elektryczności [1]. Nie był jednak pierw-
szym, który podjął się pracy naukowej i popula-
ryzatorskiej w tej stawiającej dopiero pierwsze 
kroki dziedzinie. Przed Osińskim byli inni pol-
scy badacze elektryczności – to rzecz znana fi-
zykom polskim z XVIII wieku, ale później nie-
co zapomniana. Bez wątpienia osiągnięcia 
Osińskiego były najznaczniejsze i dopiero póź-
niejsze prace Franciszka Scheidta (1759–1807) 
„O elektryczności uważanej w ciałach ziem-
skich i atmosferze” [2] z 1786 roku oraz liczne, 

lecz dziś niesłusznie zapomniane publikacje 
Karola Ludwika Kortuma (1749–1808) na te-
mat wyładowań elektrycznych, elektryzacji 
sproszkowanych ciał, stosu Volty i optymaliza-
cji piorunochronów [3] szły dalej niż prace 
Osińskiego.  
W 1934 roku Bolesław Jabłoński omówił po-
czątki polskiego piśmiennictwa elektrotech-
nicznego [4] wymieniając publikacje autorów 
poprzedzających prace Osińskiego: Kacpra Jó-
zefa Chrościkowskiego (1730–1799) z 1764 ro-
ku [5] oraz Józefa Rogalińskiego (1728–1802)  
z 1766 roku [6]. Za Jabłońskim także późniejsi 
historycy nauki przyjmowali te informacje [7]. 
Jednak wystarczy samodzielnie zapoznać się  
z książką Chrościkowskiego, by zauważyć, że 
chociaż cała jest poświęcona fizyce, to o elek-
tryczności nic w niej nie znajdziemy. Pozostaje 
zatem tylko Rogaliński, który istotnie pracę po-
święconą elektryczności wydał w 1766 roku  
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i z tej przyczyny powinien znaleźć należne 
miejsce w historii polskiej elektryki. 
Natomiast z drugim autorem, a chronologicznie 
pierwszym, którego koniecznie należy włączyć 
do grona polskich badaczy elektryczności jest 
dobrze znany na całym świecie Daniel Gralath 
(1708–1767), wynalazca pierwszej baterii kon-
densatorów, badacz sił przyciągania ładunków 
elektrycznych i autor pierwszej na świecie hi-
storii elektryczności. Dotychczasowe pomijanie 
Gralatha jako polskiego naukowca jest rzeczą 
niezrozumiałą. 

2. Daniel Gralath 
Do najznamienitszych postaci nauki polskiej 
w XVIII wieku należał Daniel Gralath, gdańsz-
czanin, który obrał zjawiska elektryczne za te-
mat swoich prac naukowych. Daniel Gralath 
urodził się w Gdańsku w 1708 roku. Po ukoń-
czeniu w roku 1724 Szkoły św. Jana kształcił 
się dalej w słynnym Gdańskim Gimnazjum 
Akademickim, które w pozbawionym uniwer-
sytetu mieście pełniło rolę nie tylko edukacyj-
ną, ale i naukową. Będąc uczniem tej szkoły, 
Gralath zaczął pisać w języku łacińskim i wy-
dawać pierwsze dziełka naukowe z ulubionej 
fizyki [8]. Po ukończeniu w 1728 roku nauki 
w Gimnazjum Akademickim ojciec, zamożny 
kupiec gdański, wysłał Daniela na studia praw-
nicze do Halle, widząc w synu następcę swoich 
interesów. Na uniwersytecie w Halle Gralath 
zetknął się z profesorem filozofii Christianem 
Wolffem (1679–1754) wybitnym przedstawi-
cielem racjonalistycznej myśli oświeceniowej. 
Gralath zafascynował się poglądami Wolffa 
i starał się w swojej pracy naukowej ściśle prze-
strzegać jego metody naukowej polegającej na 
eksperymencie i racjonalnym myśleniu.  
Pod wpływem swojego mistrza Daniel Gralath 
podjął dalsze studia w Marburgu i Lejdzie po-
szerzając swoją wiedzę na wykładach z nauk 
przyrodniczych, medycznych i ścisłych. Po stu-
diach odbył podróż naukową po Europie –  
przebywał dłużej we Francji – aż wypełniony 
nowymi ideami i wiedzą naukową powrócił 
w 1734 roku do rodzinnego miasta. Gdańsk nie 
miał uniwersytetu, ale miał wielu bardzo dobrze 
wykształconych na zachodzie Europy badaczy, 
którzy korzystając z rodzinnego majątku po-
święcali się w domowych gabinetach pracy na-
ukowej. Dzięki takim osobom jak Gralath nau-
kowa myśl oświeceniowa rozkwitła w Gdańsku 
szybciej niż w innych ośrodkach Rzeczypospo-
litej. 

 
Ryc. 1. Portret Daniela Gralatha [22] 

Młody, energiczny Daniel Gralath szybko za-
poznał się z gdańskim badaczami przyrody 
i dostrzegł w nich potencjał na stworzenie przy-
rodniczego towarzystwa naukowego. Z pomocą 
swego teścia Jacoba Theodora Kleina (1685–
1759), znakomitego przyrodnika, doprowadził 
w 1742 roku do powstania w Gdańsku Societas 
Physicae Experimentalis, pierwszego w Polsce, 
a drugiego na świecie towarzystwa fizycznego. 
Jednym z członków założycieli Towarzystwa 
był Paweł Świetlicki (1699–1756), osoba o sze-
rokich horyzontach myślowych, nieogranicza-
jąca się do jednej dyscypliny naukowej, fizyk, 
lektor języka polskiego w Gimnazjum Akade-
mickim. W swojej nazwie i programie działania 
Towarzystwo nawiązywało do działalności 
Christiana Wolffa. Ambicją założycieli było 
rozszerzenie działania Towarzystwa na całą 
Polskę i przekształcenie go w ogólnopolską 
akademię nauk, instytucję, której w Polsce do-
tąd nie było. Zabiegi organizacyjne na dworze 
króla polskiego Augusta III podjął sam Gralath, 
jednak mimo przychylności monarchy przed-
sięwzięcie zostało uwikłane w interesy i ambi-
cje wielu możnych oraz wpływowych osób 
i ostatecznie zakończyło się niepowodzeniem. 
Na początku lat czterdziestych XVIII wieku 
rozwinęły się w Europie badania zjawisk elek-
trycznych z wykorzystaniem maszyn elektrosta-
tycznych, wytwarzających wskutek pocierania 
szkła ładunki elektryczne. Od takich doświad-
czeń wzorowanych na słynnych doświadcze-
niach saksońskich fizyków Johanna Heinricha 
Winklera (1703–1770) i Matthiasa Bose (1710–
1761) zaczynał Gralath swoje elektryczne eks-
perymenty, ale prawdziwy przełom w jego ba-
daniach naukowych przyniosło mu doniesienie 
Ewalda Georga Kleista (1700–1748) o odkryciu 
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zjawiska magazynowania ładunku elektryczne-
go i pierwszego kondensatora, skierowane za 
pośrednictwem Pawła Świetlickiego do gdań-
skiego Towarzystwa [9, 10] w 1745 roku. Kle-
ist nie mogąc doczekać się w Niemczech wery-
fikacji swojego słynnego doświadczenia, wysłał 
zawiadomienie także do polskiego Gdańska, 
znanego mu dobrze z czasów nauki w gdańskim 
Gimnazjum Akademickim. Badania pierwszego 
kondensatora w postaci butelki elektrycznej, 
niesłusznie nazywanej po dziś dzień butelką 
lejdejską wprowadziły Gralatha do czołówki 
badaczy europejskich zajmujących się elek-
trycznością. Gralath jako pierwszy na świecie 
utworzył baterię równolegle połączonych kon-
densatorów, zwiększając wielkość zgromadzo-
nej energii elektrycznej o wysokim napięciu. 
Wpadł na pomysł przepuszczenia prądu elek-
trycznego przez łańcuch ludzi splecionych 
dłońmi, a jego eksperymenty w tym zakresie 
przeprowadzone na kolegach z Towarzystwa 
były równoczesne z analogicznymi doświad-
czeniami Jeana–Antoine Nolleta (1700–1770) 
we Francji i niezależne od nich. Niestety, dziś 
ikoną tamtych doświadczeń stał się łańcuch stu 
osiemdziesięciu grenadierów, z pomocą którego 
Nollet zabłysnął przed królem Ludwikiem XVI 
i jego dworem, a nie analogiczne doświadcze-
nia przeprowadzane przez Gralatha w kwietniu 
1746 roku w gdańskiej Zielonej Bramie, siedzi-
bie Towarzystwa.  
Daniel Gralath badał także siły działające po-
między ładunkami elektrycznymi i za pomocą 
specjalnie skonstruowanej wagi mógł porów-
nywać siłę ciążenia grawitacyjnego i siłę odpy-
chania lub przyciągania naładowanych elek-
trycznie przedmiotów. Był bliski sformułowa-
nia ważnego prawa fizyki o sile wzajemnego 
oddziaływania ładunków elektrycznych, które 
sformułował Charles Coulomb (1736–1806) 
dopiero w 1785 roku.  
Gralath zdawał sobie sprawę, że znaczenie no-
wożytnych badań zjawisk elektrycznych będzie 
rosło i należy rozpocząć dokumentowanie tych 
prac, mających wówczas już 150 letnią historię, 
liczoną od wydania dzieła „De Magnete” [11] 
przez Williama Gilberta (1544–1603).  
Gralath starannie zebrał i zinterpretował posia-
dane wiadomości i rozpoczął pisanie pierwszej 
na świecie Historii elektryczności zaczynając 
od omówienia przyciągających właściwości 
bursztynu znanych w starożytnej Grecji, a koń-
cząc na czasach mu współczesnych. Kolejne 
części swojej „Geschichte der Elektricität” [12] 

publikował Gralath w czasopiśmie gdańskiego 
Towarzystwa. Trzyczęściowa, trzystustronico-
wa relacja Gralatha z badań, w których także 
sam brał czynny udział ukazywała się w latach 
1747–1756. Na tym polu Gralath również wy-
przedził bardziej dziś znanego uczonego brytyj-
skiego Josepha Priestleya (1733–1804), który 
za namową Benjamina Franklina (1706–1790) 
amerykańskiego badacza, którego jednym 
z ważnych osiągnięć było wyjaśnienie zjawisk 
zachodzących w kondensatorze elektrycznym, 
wydał w 1767 napisane przez siebie dzieło za-
tytułowane „The History and Present State of 
Electricity” [13]. Priestley przy pisaniu swojej 
Historii korzystał z wiadomości zebranych 
przez Gralatha, dzięki czemu świat nauki mógł 
się dowiedzieć między innymi o pierwszeń-
stwie odkrycia elektrycznej butelki przez Klei-
sta. Uzupełnieniem Historii elektryczności jest 
wykaz prac na temat elektryczności zatytuło-
wany Biblioteka elektryczna [14] opracowany  
i opublikowany przez Gralatha. 
W późniejszych latach Gralath zajął się działal-
nością polityczną i na tym polu osiągając suk-
ces, zostając w 1763 roku burmistrzem Gdań-
ska. Na gdańskim Starym Mieście po zniszcze-
niach ostatniej wojny odbudowano miejsca 
w których Daniel Gralath mieszkał – kamienica 
nr 40 na ul. Długiej, pracował – Zielona Brama 
oraz po śmierci w 1767 roku spoczął – Bazylika 
Mariacka. 
Danielowi Gralathowi poświęcił kilka artyku-
łów gdański fizyk i historyk Andrzej Januszajtis 
[15, 16]. Przy ufundowanej przez Gralatha alei 
lipowej łączącej Gdańsk z Wrzeszczem znajdu-
je się głaz z pamiątkową tablicą. 
Gralath pozostawił po sobie prace naukowe na-
pisane w języku niemieckim i łacińskim. Nie 
może być jednak wątpliwości, że był polskim 
uczonym i patriotą. Do wielonarodowej i wielo-
języcznej I Rzeczpospolitej nie można przykła-
dać współczesnej miary. W wieku XVIII i wie-
kach wcześniejszych nie było tak wyraźnego 
jak dziś pojęcia narodowości – skłócające ludzi 
nacjonalizmy zrodziły się w Europie dopiero 
w wieku XIX – za to duży nacisk kładziono na 
poddaństwo monarsze, miejsce zamieszkania 
i pochodzenia oraz samookreślenie danej osoby. 
Gralath uważał się za gdańszczanina, poddane-
go króla polskiego. W tym duchu żył, pracował 
i wychowywał własnych synów: Karola Fryde-
ryka (1741–1818) i Daniela Gralatha młodsze-
go (1739–1809). Obaj poszli w ślady ojca. Ka-
rol zajął się działalnością polityczną w Gdań-
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sku, zostając prezydentem Senatu podczas kilku 
lat wolności miasta od władzy pruskiej. Cesarz 
Napoleon po wkroczeniu wraz ze swoim woj-
skiem w 1807 roku do Gdańska nadał mu status 
wolnego miasta, co zrodziło nadzieje gdańsz-
czan na powrót do dawnych, lepszych czasów. 
Natomiast Daniel Gralath młodszy poświęcił 
się pracy naukowej pisząc ważne dzieło o histo-
rii Gdańska. Nie stronił także od polityki 
i sprzeciwiał się zagarnięciu Gdańska przez 
Prusy w czasie rozbioru Polski dowodząc 
w swoich artykułach braku wszelkich praw do 
takiej aneksji.  
Współczesne kontrowersje o przynależność do 
polskiej nauki Daniela Gralatha przypominają 
wcześniejsze dyskusje wokół postaci innego 
niemieckojęzycznego gdańszczanina Jana He-
weliusza (1611–1687), nota bene także ucznia 
gdańskiego Gimnazjum Akademickiego. Po-
dobne dyskusje toczono w przeszłości również 
wokół osoby Mikołaja Kopernika (1473–1543). 
Na karcie tytułowej swego wiekopomnego 
dzieła „De Revolutionibus...” możemy przeczy-
tać informację o autorze: Nicolai Copernici To-
rinensis, wskazującą, że w dawnych czasach to 
miasto pełniło główną rolę w samookreśleniu 
pochodzenia. Toruń, jak i Gdańsk były dawniej 
polskimi miastami dwujęzycznymi. Kopernik 
był wiernym poddanym króla polskiego i dawał 
tego liczne dowody. Ani Kopernik, ani Hewe-
liusz nie pozostawili prac napisanych w języku 
polskim, a sprawa ich polskości jest od dawna 
ugruntowana. Nie traktujmy Gralatha inaczej. 
Na 44 Zjeździe Fizyków Polskich w paździer-
niku 2017 roku we Wrocławiu prof. Andrzej 
Kajetan Wróblewski, którego osiągnięcia i pra-
ce z zakresu historii nauki są powszechnie zna-
ne, przedstawił referat zatytułowany „Cudze 
chwalicie, swego nie znacie…” [3] przedsta-
wiający wybitnych, acz zapomnianych polskich 
fizyków. W gronie siedmiu zaprezentowanych 
polskich fizyków na drugim miejscu znalazł się 
Daniel Gralath.. 
Gralath jest w nauce światowej dobrze znany, 
jego osiągnięcia w dziedzinie elektryczności 
należą do najważniejszych w tamtym czasie,  
a jego książki są nadal cytowane.  

3. Józef Rogaliński 
Józef Feliks Rogaliński urodził się w 1728 roku 
w Jurkowie pod Krzywiniem w powiecie ko-
ściańskim. W 1746 roku wstąpił do nowicjatu 
zakonu jezuitów w Krakowie i ukończył trzy-
letnie studia filozoficzne w kolegium jezuickim 

w Jarosławiu. Od 1751 roku uczył w szkołach 
zakonnych w Brześciu Litewskim, Toruniu 
i Kaliszu. W 1754 roku rozpoczął trzyletnie 
studia teologiczne i prawnicze w Collegium 
Romanum w Rzymie uzyskując stopień równo-
znaczny z dyplomem doktora (jezuici nie uży-
wali tego stopnia naukowego). Po ich ukończe-
niu pracował w Rzymie. Następnie udał się do 
Paryża, tym razem na studia z zakresu matema-
tyki i fizyki. Uczęszczał na wykłady Jeana–
Antoine Nolleta (1700–1770), wybitnego fran-
cuskiego fizyka, akademika, znanego z cieka-
wych wykładów o elektryczności ilustrowanych 
doświadczeniami [17, 18]. Badanie i demon-
strowanie doświadczeń elektrycznych, za spra-
wą wynalazku kondensatora, nabrało wówczas 
we Francji i w całej Europie niebywałego roz-
głosu. Wszystko to pilnie śledził Józef Rogaliń-
ski.  
Już w Paryżu Rogaliński wiedział, że jest szy-
kowany do objęcia stanowiska profesora fizyki 
doświadczalnej w kolegium poznańskim. 
Wszechstronnie wykształcony wrócił w 1762 
roku do rodzinnej Wielkopolski. Poznań był  
w tym czasie jednym z głównych ośrodków na-
ukowych prowadzonych przez jezuitów w Pol-
sce. Kolegium jezuickie w Poznaniu było szko-
łą stojącą na wysokim poziomie naukowym. Do 
jej rozwoju przyczynił się Józef Rogaliński, 
tworząc w kolegium pracownię fizyczną i ob-
serwatorium astronomiczne.  

 
Ryc. 2. Portret ks. Józefa Rogalińskiego [19] 

Bogate wyposażenie gabinetu fizyki doświad-
czalnej było możliwe dzięki znacznemu darowi 
pieniężnemu francuskiej królowej Marii Lesz-
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czyńskiej, żony Ludwika XV, dla poznańskiej 
szkoły. Rogaliński złożył i rozmieścił w ob-
szernym gabinecie fizycznym przywiezione  
z Francji przyrządy naukowe, w tym ostatni 
krzyk naukowej mody: maszynę elektrostatycz-
ną i kondensatory.  
O znaczeniu gabinetu fizyki doświadczalnej 
poznańskiej szkoły może świadczyć wizyta, ja-
ką złożył w niej szwajcarski matematyk i fizyk 
Leonhard Euler (1707–1783) w 1765 roku 
w trakcie podróży z Berlina do Petersburga. 
Podczas odwiedzin Eulera przedstawiono mu 
doświadczenia elektrostatyczne, których opis 
znalazł się w wydanej w roku następnym książ-
ce [6]. 
Rogaliński już w 1762 roku rozpoczął wykłady 
z fizyki, które będzie prowadził w języku pol-
skim, starając się wprowadzać, gdzie tylko 
można polskie słownictwo. I tak na przykład 
elektryzację przedmiotów nazwie bursztynowa-
niem. Do Poznania wkrótce przybyli dwaj fran-
cuscy uczeni z Towarzystwa Jezusowego: Jean 
de la Borde i Louis Sionest. Ten ostatni prze-
prowadzał w Poznaniu doświadczenia z łapa-
niem energii elektrycznej błyskawic do szkla-
nych butelek lejdejskich. 
Józef Rogaliński przeniósł do Polski francuski 
zwyczaj organizowania publicznych wykładów 
i pokazów fizycznych. Popularne wykłady z fi-
zyki zawierające pokazy eksperymentów, pro-
wadzone w języku polskim były wówczas no-
wością. W Niemczech była to praktyka niezna-
na. Rogaliński przedstawiał na swoich czwart-
kowych wykładach nowinki ze świata nauki, 
popularyzując je wśród mieszkańców Poznania 
i okolic. Przychodzili na nie uczniowie z aka-
demii Lubrańskich – drugiej poznańskiej szko-
ły, ale także dorośli, ciekawi doświadczeń fi-
zycznych: szlachta, mieszczanie, urzędnicy  
a nawet rzemieślnicy. Słuchacze wykładów 
podkreślali umiejętność Rogalińskiego tłuma-
czenia prostym językiem omawianych tematów, 
bez specjalistycznego słownictwa i wzorów ma-
tematycznych. Na wykłady te uczęszczał Jan 
Śniadecki (1756–1830) i jak wspominał zachę-
cił się wtedy do fizyki i metod eksperymental-
nych. 
Opis jednego z tych pokazów jest prawdopo-
dobnie pierwszą napisaną w języku polskim 
publikacją z zakresu badań zjawisk elektrycz-
nych, która ukazała się w roku 1766  
w Poznaniu nakładem drukarni jezuickiej. Oto 
jej pełny tytuł: „O dziwnych bursztynowania 
skutkach rozmowa y popis publiczny z wytłu-

maczeniem niektórych szczegulnieyszych do-
świadczeń przez WW Jch Mościów Panów 
Kawalerów Collegii Nobilium Poznanienzis 
Societatis Jesu. Przy licznie zgromadzonych 
gościach ojczystym językiem miany” [6].  
Za szczególnie interesujący dla publiczności 
pokaz uznano ten, którego opis z zachowaniem 
oryginalnej ortografii brzmi następująco: Około 
lejdejskiej flaszki, za której pomocą dzwonki, 
bądź najodleglej porozwieszane, po zniesieniu 
nawet w nich w udzielniku i w drucie samym 
bursztynowości, przez kilka godzin dzwonić  
i przestawać na przemian mogą, podobnież i się 
inne rzeczy bursztynować bez najmniejszego 
obracania bani dają. Pierwszy z tych skutek 
dzieje się za dotknięciem wspomnianej flaszki, 
wolno od udzielnika wiszącej; drugi za dotknię-
ciem się jej drutu albo udzielnika samego. 
Elektryczne słowotwórstwo Rogalińskiego, po-
dobnie jak i piszącego w późniejszym czasie 
innego polskiego fizyka Andrzeja Trzcińskiego 
(1749–1823) z Akademii Krakowskiej, nie 
przyjęły się w polskim piśmiennictwie nauko-
wym. Tak więc elektrycy polscy nie mogą się 
nazywać bursztynnikami, a kondensator elek-
tryczny nie stał się zgęszczalnikiem energii. 
Począwszy od 1765 roku wykłady z fizyki Ro-
galińskiego z fizyki zaczęły ukazywać się dru-
kiem pod rozwlekłym tytułem: „Doświadczenia 
skutków rzeczy pod zmysły podpadających, na 
publicznych posiedzeniach w szkołach poznań-
skich Societatis Jesu na widok wystawione  
y wykładane przez X. Józefa Rogalińskiego, 
tegoż Zakonu, Matematyki y Fizyki doświad-
czaiącey Nauczyciela, a dla łatwiejszego słu-
chaiących y patrzących poięcia za dozwoleniem 
Zwierzchności do druku podane”. W sumie 
ukazały się cztery, duże objętościowo, księgi 
fizyki Rogalińskiego w latach 1765–1776 [20]. 
Dzieło to zostało bardzo wysoko ocenione na 
początku XIX stulecia przez Jana Bystrzyckie-
go, rektora Szkoły Wojewódzkiej Warszawskiej 
księży pijarów [21]. Bystrzycki w swej rozpra-
wie wymienił chronologicznie i omówił doko-
nania najwybitniejszych polskich fizyków: Wi-
telona, Kopernika, Heweliusza, Solskiego, Fah-
renheita, a po nich na szóstym miejscu Józefa 
Rogalińskiego, a na siódmym – Hermana Osiń-
skiego. Dziś może dziwić nas to zestawienie, 
ale z perspektywy życia Bystrzyckiego taki po-
rządek miał swoje uzasadnienie.  
Rogaliński spotykał się w latach 1769 i 1777  
w Gdańsku z członkami tamtejszego towarzy-
stwa fizycznego (już po śmierci Daniela Grala-



Maszyny Elektryczne - Zeszyty Problemowe Nr 4/2018 (120) 90 

tha). Rogaliński działał na rzecz utworzenia  
w Poznaniu szkoły wyższej, jednak zamiar ten 
się nie powiódł. Zmarł we Wschowie w 1802 
roku. 

4. Podsumowanie 
Przypominając pracę Józefa Rogalińskiego „O 
dziwnych bursztynowania skutkach…” cofamy 
początek badań elektrycznych przedstawionych 
w języku polskim o lat 11 w stosunku do pierw-
szego elektrycznego dzieła Osińskiego. Nato-
miast traktując Gralatha na równych prawach 
z innymi polskimi badaczami końca I Rzeczy-
pospolitej przesuwamy ten początek na rok 
1747, czyli równo trzydzieści lat wcześniej niż 
dotąd uważano.  
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