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Streszczenie: Referat przedstawia Erasmusa Kittlera, pioniera elektrotechniki. Został on powołany  
na  kierownika pierwszej, powstałej 1882 r.,  Katedry Elektrotechniki. Przyczynił się do  rozwoju tego 
kierunku na Technische Universität Darmstadt. W krótkim czasie znacząco  wzrosła liczba słuchaczy jego 
wykładów. Bardzo szybko dostrzegł, że teorię trzeba powiązać z praktyką. Stworzył, od podstaw, pierwsze 
laboratorium. Szybko dostrzegł znaczenie prądu zmiennego, o czym prowadził osobny wykład. Jego uczniami 
było wiele późniejszych wybitnych elektryków np.: Michał Doliwo-Dobrowolski, Waldemar Petersen. Napisał 
również podręcznik elektrotechniki, z którego korzystało wiele studentów. Brał udział w tworzeniu kilku 
elektrowni oraz prowadził liczne projekty związane z elektrycznością dla przemysłu. 
 

Abstract: The paper presents Erasmus Kittler, the pioneer of electrical engineering. He was appointed the first 
director, established 1882., Department of Electrical Engineering. He contributed to the development of this 
direction at the Technische Universität Darmstadt. In a short time, significantly increased the number of 
students to his lectures. Very quickly he recognized that the theory must be bound to practice. He created from 
scratch, the first lab. Quickly recognized the importance of alternating current, which conducted a separate 
lecture. His disciples were many later prominent electricians eg .: Michael Doliwo-Dobrowolski, Waldemar 
Petersen. He also wrote a manual electrical, which benefited many students. He participated in the creation of 
several power plants and conducted a number of projects related to the electricity industry. 
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Fot. 1. Erasmus Kittler
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1. Początki  

Erasmus Kittler urodził się 25.06.1852 r.  
w Schwabach koło Norymbergii. Jego ojcem 
był Philipp Michael - krawiec, a matką Doro-
thea. Uczył się w Szkole Gminnej, a następnie 
do 1871 r. w seminarium nauczycielskim  
w Schwabach. W latach 1871-1874 był nauczy-

                                                 
1 Zdjęcie z Archiwum Uniwersytetu Technicznego  
w Darmstadt udostępnione na stronie: https://de.wi-
kipedia.org/wiki/Erasmus_Kittler. 

cielem w szkole podstawowej w Norymberdze. 
Następnie studiował matematykę i fizykę na 
Politechnice w Monachium (Polytechnische 
Hochschule München) i Uniwersytecie  
w Wurzburgu (Universität Würzburg).  
W 1897 r. uzyskał dyplom z matematyki  
i fizyki. Od 1879 r. był asystentem Wilhelma 
von Beetz w Instytucie Fizyki na Uniwersytecie 
Technicznym w Monachium. W 1880 r. obronił 
doktorat na Uniwersytecie w Wurzburgu,  
a w 1881 r. uzyskał habilitację na Politechnice 
w Monachium. W 1882 r. był asystentem pro-
fesora Oskara von Millera na wystawie elektro-
technicznej w Monachium. Na niej poznał pro-
fesora fizyki Friedricha Ernsta Dorna z Gross-
herzoglich Hessischen Polytechnischen Hoch-
schule zu Darmstadt2 (dalej TH Darmstadt).  

                                                 
2 Nazwa tej uczelni kilkukrotnie się zmieniła: 
Höhere Gewerbeschule (1836), Technische Schule 
(1864), Polytechnische Schule (1869), Technische 
Hochschule (1877), Darmstädter Hochschulführer, 

Sommersemester 1922, Wintersemester 1922/23, 
(Wydane przez: Studentischen Pressedienst Darm-
stadt 1922), 16; E. Viefhaus, Wyższa Szkoła Tech-

niczna w Darmstadcie 1836-1914, w: 150 lat Wyż-

szego Szkolnictwa Technicznego w Warszawie 1826-

1976, przewodniczący komitetu redakcyjnego E. Ol-
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2. Powstanie i początki Wydziału Elek-

trycznego  TH Darmstadt  

Końcówka XX wieku to czas intensywnego 
rozwoju elektrotechniki. Odbyła się Międzyna-
rodowa Wystawa Elektrotechniki w Paryżu 
(1881) i wystawa w Monachium. W 1882 r.  
w Nowym Jorku powstała pierwsza elektrownia 
miejska wybudowana przez Thomasa Edisona. 
W dziedzinie elektrotechniki działało  też wielu 
wynalazców m.in. Nikola Tesla.   
TH Darmstadt wówczas przechodziła trudny 
okres3, dlatego burmistrz Darmstadt Albrecht 
Ohly i minister spraw wewnętrznych Darmstadt 
Julius Rinck von Starck zaczęli działać by jej 
nie zamknięto. Profesorowie TH Darmstadt E. 
Dorn i W. Stadel zaproponowali ministrowi by 
utworzyć Katedrę Elektrotechniki na TH Darm-
stadt, poparł on ten pomysł i w 1882 r. powstała 
pierwsza Katedra Elektrotechniki4 i Wydział 
Elektrotechniczny. Prof. Dorn zaproponował by 
kierownikiem katedry został E. Kittler (w wie-
ku 30 lat). Na jesień objął on swoje stanowisko, 
a w styczniu 1883 r. zaczął wykładać. Miał 
początkowo niewielu  studentów.  
W 1883 r. stworzył program studiów elektro-
techniki. Plan studiów z elektrotechniki  na rok 
naukowy 1883-84 kształtował się następująco: 
podczas pierwszych czterech semestrów wykła-
dano przedmioty podstawowe powiązane z ele-
ktrotechniką m.in.: matematykę, fizykę, chemię 
i mechanikę. Na kolejnych pojawiały się już 
przedmioty ściśle związane z elektrotechniką: 
naukowe podstawy elektrotechniki, teorie ele-
ktromagnetyzmu i maszyny dynamoelektry-
czne, przesyłanie energii, elektryczne oświe-
tlenie, zasady telegrafii i telefonii, kolejowa 
sygnalizacja elektryczna, telegrafia praktyczna, 
elektryczna kolej nadziemna, elektrochemia. 
Wykłady uzupełniały ćwiczenia i zajęcia pra-
                                                                        
szewski, (Wydawnictwo Politechniki Warszawskiej  
Warszawa 1979),  61. 
3E. Viefhaus E., Wyższa Szkoła Techniczna w Dar-
mstadcie…, s. 64-66; Spadała też liczba studentów,  
w 1875/76 było 238, a w roku akademickim 1881/82 
- 177; Programm der Grossherzoglich Hessischen 

Polytechnischen Schule zu Darmstadt für das 

Studenjahr 1876-1877, (Wydawnictwo: G. Ottos 
Hofbuchdruckerei Darmstadt 1876, 7; Programm …. 

für das  Studenjahr 1882-1883, 5. 
4 „An der technischen Hochschule in Darmstadt“ 
Centralblatt der Bauverwaltung, (9) 1883,84;  
E Viefhaus , Wyższa Szkoła Techniczna w Darmsta-
dcie…,  67; Programm ….für das Studenjahr 1883-

1884, III. 

ktyczne w laboratorium z elektrotechniki5  
(obydwa trwające po 6 godzin na 3 i 4 roku) 6. 
Kittler wykładał również na pozostałych Wy-
działach przedmioty dotyczące elektrotechniki. 
W roku akademickim 1884/85 został profe-
sorem zwyczajnym elektrotechniki7. 
Plan zajęć z elektrotechniki kilkukrotnie się 
zmieniał. Pod koniec lat 80, głównymi przed-
miotami z elektrotechniki były: podstawy ma-
tematyczne elektryczności, elektrotechnika 
szczegółowa, samodzielne zajęcia dla zaawan-
sowanych studiujących, zajęcia praktyczne  
z telegrafii. Wykłady były uzupełniane ćwicze-
niami i pracą laboratoryjną. W kolejnych latach 
wraz z rozwojem nauczania elektrotechniki  
i powiększaniem się kadry naukowej pojawiły 
się kolejne przedmioty m.in. miernictwo elek-
tryczne, lampy łukowe i liczniki energii elek-
trycznej, elektryczne tramwaje, teoria prądu 
zmiennego, konstrukcje maszyn i aparatów 
elektrycznych, radiotechnika. 

3. Dalsze lata 

Od początku E. Kittler organizował wycieczki 
naukowe dla studentów zwiedzając instytucje  
i zakłady elektrotechniczne. W kolejnych latach 
studenci wielokrotnie uczestniczyli w wyciecz-
kach naukowych. W latach 1887-1889 był rek-
torem TU Darmstadt. W 1889 r. Kittler otrzy-
mał tytuł tajnego radcy dworu8, a w 1899 r. ty-
tuł dożywotniego członka Pierwszej izby sta-
nów9 Wielkiego Księstwa Hesji.  
Od 1900 r. na TH Darmstadt pojawili się 
pierwsi dyplomowani inżynierowie elektro-
techniki,  w 1902 r. odbyła się pierwsza inży-
nierska obrona doktoratu. Liczba studentów 
elektrotechników wzrastała, aby temu sprostać 
TH Darmstadt się rozbudowywała. W 1889 r. 
oddano do użytku nowe laboratorium.10 Jednak 
budynki uczelniane nie mogły pomieścić 
wszystkich studentów, dlatego, od 1890 r. za-
częto budować nowy gmach elektrotechniki. 

                                                 
5 W tym okresie w laboratoriach  studenci zajmowali 
się: pracami galwanicznymi, specyfikacją silników 
maszyn elektrycznych i badaniami lamp lukowych  
i żarowych. Programm …für das Studenjahr 1883-

1884, Darmstadt 1883, 16-17. 
6 Programm …..für das Studenjahr 1883-1884, 
16,17,53,54.  
7 Programm ….. für das Studenjahr 1885-1886, I. 
8 Programm ….. für das Studenjahr 1889-1890, III. 
9 Programm ….. für das Studenjahr 1899-1900, II. 
10 Programm …. für das Studenjahr 1889-1890, II. 
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Został on otwarty 24 października 1895 r.11,  
w budynku mieściła się własna elektrownia 
prądu stałego. W 1908 r. powstała, wspólna  
z wydziałem budowy maszyn, kolejna hala ma-
szyn i elektrownia.   

 
 

Fot. 2. Gmachy budynków Instytut Fizycznego, 

Elektrotechnicznego i Chemicznego w 1895 r.
12

 
 

Prof. Kittler wydał książkę Handbuch  der 

Elektrotechnik w dwóch tomach (Stuttgart 
1886,1890), była ona długo używana jako pod-
stawowy podręcznik do nauki elektrotechniki. 
Wprowadził osobny wykład na temat prądu 
zmiennego. Swoje wykłady przystosowywał do 
potrzeb praktyki. Pionierska działalność Kit-
tlera sprawiła, że TH Darmtadt nowoczesnością 
wyprzedzała pozostałe politechniki. Jego pio-
nierskie działania dotyczące utworzenia kie-
runku elektrotechnika i laboratoriów elektro-
technicznych stały się wzorem dla innych 
uczelni technicznych, np. w TH Karlsruhe za-
częto wykładać elektrotechnikę dopiero w 1895 
r. Liczba studentów elektrotechników TH 
Darmstadt wyraźnie rosła osiągając apogeum  
w roku akademickim 1899/190013. Dużo stu-
dentów pochodziło z zagranicy14, zwłaszcza  
z Europy Wschodniej.  
Erasmus Kittler w 1883 r. na Międzynarodowej 
Wystawie Elektrotechnicznej w Wiedniu spra-
wował funkcję wiceprezydenta. W 1891 r. był 
przewodniczącym  jury na wystawie we Frank-
furcie. W 1887 r. został wybrany członkiem 
Deutsche Akademie der Naturforscher Leopol-
dina.  
Przyczynił się walnie do rozwoju elektryfikacji  
w Darmstadt i doradzał w tych sprawach  księ-
                                                 
11 Programm .… für das Studenjahr 1895-1896, I. 
12 Zdjęcie pochodzi z: Programm .... für das 

Studenjahr 1895-1896, nie ponumerowana strona 
13 Wykres 1 na końcu artykułu. 
14W semestrze letnim  roku akademickiego 1903/04 
było ich 496 na 1873 studiujących.  Programm .… 
für das Studenjahr 1904-1905, VIII. 

ciu Hesji. Nakłonił go do zelektryfikowania 
teatru. Przyczynił się  znacząco przy powsta-
waniu elektrowni prądu stałego w Darmstadt 
(1887-88). Miał również duży wpływ przy two-
rzeniu elektrowni w kilku innych miastach. Od 
grudnia 1888 r. do maja 1889 r. zajmował się 
wieloma projektami elektryfikacji dla celów 
przemysłowych i komunalnych (m.in. w Mann-
heim, Rheinauhafen, Mainz). W pracach elek-
trotechnicznych wyróżniało go myślenie kon-
cepcyjne. Pod uwagę brał całość instalacji jak  
i współdziałanie poszczególnych jej części. Na-
stępnie swoje doświadczenia przekazywał stu-
dentom. Przy jego projektach pracowali stu-
denci i asystenci, co doprowadzało do dobrych 
kontaktów pomiędzy przemysłem a środowi-
skiem akademickim. Absolwenci byli dobrze 
przygotowani przez Kittlera do pracy w prze-
myśle. Dzięki wykonanym w czasie studiów 
projektom dla celów przemysłowych mogli  
bezpośrednio po studiach obejmować odpowie-
dzialne stanowiska.  
Był lojalny wobec TH Darmstadt, i do końca 
pozostał wierny uczelni, choć wielokrotnie ofe-
rowane mu były wysokie stanowiska w przed-
siębiorstwach i innych uczelniach. Na TH 
Darmstadt pełnił również inne funkcje był 
m.in.: egzaminatorem egzaminu państwowego 
(dyplomowego) i członkiem Senatu uczelni.  
W 1907 r. odbył się jubileusz, uczta, pochód  
z pochodniami na TH Darmstadt, z okazji 25-
lecia pracy na uczelni Erasmusa Kittlera15. 
Otrzymał on również, z tej okazji, artystycznie 
wykonane adresy i popiersie. W 1915 r.,  
z powodów zdrowotnych, po 33 latach pracy na 
TH Darmstadt , przeszedł na emeryturę16. 
Otrzymał wówczas tytuł doctora honoris causa 
TH Darmstadt. Za swoją działalność był 
kilkukrotnie odznaczony.  
Erasmus Kittler jest pionierem wyższego szkol-
nictwa elektrotechnicznego. Współtworzył  od 
podstaw Wydział Elektryczny na TH Darm-
stadt, opracował plany zajęć, organizował labo-
ratoria. Miał wielki wpływ na ukształtowanie 
się programu przedmiotów elektrotechnicznych. 
Wykształcił wiele pokoleń elektrotechników,  
w tym wielu znakomitych profesorów i pra-
cowników przemysłu. Jego wyróżniającą cechą  
było łączenie teorii z jej zastosowaniami  
w praktyce oraz połączenie funkcji doradczych 

                                                 
15 Programm …. für das Studenjahr 1908-1909,IV. 
16 Programm …. für das Studenjahr 1915-1915, IV. 
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przy projektowaniu prywatnych i państwowych 
elektrowni.  
Zmarł 14 III 1929 r., został pochowany na 
Cmentarzu w Darmstadt. Obecnie w TU Darm-
stadt nadawane są nagrody jego imienia. Jego 
imieniem została  również nazwana jedna ze 
szkół. Miał żonę Karolinę Huttinger (ślub  
12 IV 1882 r.), z którą miał troje dzieci. 
 

4. Wspólpracownicy E. Kittlera 

W Instytucie Elektrotechnicznym początkowo 
do pomocy miał jedynie pomoc techniczną 
(mechanik Eugen Schäfer)17. Pierwszym asy-
stentem (1884/85) został Carl Hering (1860-
1926), późniejszy amerykański właściciel fa-
bryki pieców elektrycznych. Kolejnym jego 
asystentem w latach 1885-87 był Michał Do-
liwo-Dobrowolski (1862-1919), wykładał on 
elektrochemię18. Wdrożył w życie nowe 
odkrycia w dziedzinie elektrotechniki, poprzez 
swoje wynalazki i projekty. Utorował  drogę 
prądowi zmiennemu.  
Innymi ważnymi  asystentami byli: Hermann 
Passavant (1864-1940), po zakończeniu asy-
stentury pracownik AEG, późniejszy dyrektor 
elektrowni w Berlinie oraz zarządzający Vere-

inigung der Elektrizitätswerke (VDEW). Robert 
Martin Friese (1868-1925), od 1899 r.  profesor 
Technische Universität München  i od  1903 r. 
dyrektor Siemens-Schuckertwerke w Berlinie. 
Clarence Feldmann (1867-1941), późniejszy 
profesor elektrotechniki (1905 r.) i rektor 
Technische Universiteit Delft (1924/25) oraz 
prezydent International Electrotechnical 
Commission (1927/30). Dr Karl Witz (1861-
1928), który od  1894 r. kierował drugą katedrą 
elektrotechniki TU Darmstadt zajmującą się 
prądami słabymi. Dr Adolf Sengel, od 1898 r. 
kierował trzecią katedrą elektrotechniki TU 
Darmstadt, wykładał m.in. konstrukcję maszyn 
i aparatów elektrycznych, był też odpowie-
dzialny za cześć elektryczną elektrowni uni-
wersyteckiej. Następcą prof. Erasmusa Kittlera 
został Waldemar Petersen (1880-1946), sławny 
profesor elektrotechniki.  

                                                 
17 Programm …. für das Studenjahr 1883-1884, 8. 
18 Programm .... für das Studenjahr 1885-1886, 
II,19. 

 
Fot. 3. Erasmus Kittler ze studentami, drugi  

z lewej Carl Hering, w centrum prof. Erasmus 

Kittler, pierwszy z prawej Michał Doliwo-

Dobrowolski 
19

 

5. Polscy elektrotechnicy na TH Darm-

stadt  

Studenci Polacy szybko pojawili się  na TH 
Darmstadt, już w 1895 r. powstała tam  polska 
czytelnia akademicka, a w 1889 r. Polski Zwią-
zek „Lechitia”. Działała też Sekcja Związku 
Zagranicznego Socjalistów Polskich, którą 
utworzył S. Odrowąż-Wysocki20. 
W TU Darmstadt kształciło się wielu wybitnych  
polskich studentów elektryków m.in.: 
- późniejsi profesorowie Politechniki Lwow-
skiej: Aleksander Rothert (student 1893-94), 
prof. od 1908 r., Gabriel Sokolnicki (1895-
1900), prof. od 1921 r., Włodzimierz Krukow-
ski (1906-1913), prof. od 1930 r. 
- późniejsi profesorowie Politechniki Warszaw-
skiej: Stanisław Odrowąż-Wysocki (1895-
1900), prof. od 1919 r. Mieczysław Pożaryski 
(1897-99), prof. od 1919 r. Kazimierz Drewno-
wski (1914), prof. od 1923 r. Ponadto studio-
wali też inni wyróżniający się elektrotechnicy: 
Marian Lutosławski, Alfons Kühn, Zygmunt 
Berson,  Piotr Januszewski, Jerzy  Blay, Wło-
dzimierz Horko. 

                                                 
19 Zdjęcie z Archiwum Uniwersytetu Technicznego  
w Darmstadt udostępnione na stronie: 
https://de.wikipedia.org/wiki/Erasmus_Kittler. 
20 Profesor Stanisław  Odrowąż-Wysocki, przewo-
dniczący komitetu redakcyjnego T. Żerański, (Na-
kładem Komitetu Uczczenia Zasług Ś. P. Stanisława 
Odrowąż Wysockiego Warszawa,1932), 32. 
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Fot. 4. Stowarzyszenie „Polska Czytelnia Akademicka”  w Darmstadt (1897 r.). W kółkach 

zaznaczono: Stanisława Odrowąża-Wysockiego (w centrum u góry) i Gabriela Sokolnickiego 

(z lewej strony
21

) 
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Wykres 1. Wzrost liczby studentów i wolnych słuchaczy elektrotechniki na TH Darmstadt w okresie 

od roku akademickiego 1886/87 do 1913/14 
21

 
 

 
 

Wykres 2. Porównanie studentów i wolnych słuchaczy elektrotechniki na TH Darmstadt  

w porównaniu do wszystkich studentów i wolnych słuchaczy TH Darmstadt w okresie od roku 

akademickiego 1886/87 do 1913/14 

 

 

                                                 
21 Obydwa wykresy zaczynają  się od roku akademickiego 1887/1888, bo wówczas pojawiły dokładne dane  
z ilością studentów poszczególnych lat. Okres zamykający to czas I wojny światowej, ponieważ wielu 
studentów zgłosiło się do wojska. Wykresy opracowano na podstawie Kronik TH Darmstadt znajdujących się 
na początku  każdego programu zajęciowego TH Darmstadt.  
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