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Geneza 

Profesor Maksymilian Tytus Huber (1872-1950) urodził się Krościenku nad Dunajcem. 

Kształcił się na poziomie średnim m.in. w Limanowej oraz Lwowie, a na wyższym we 

Lwowie. Przed II wojną światową pracował jako profesor na Politechnice Lwowskiej, a 

później Warszawskiej [1], a po wojnie na Politechnice Gdańskiej przez 4 lata [2]. Na 

około rok przed śmiercią przeniósł się do Krakowa i mimo zaawansowanego wieku - 

pracował dalej na AGH [3]. Jest pochowany na Cmentarzu Rakowickim w Krakowie [4]. 

 

 
Płyta na grobowcu z nazwiskiem Profesora z dopiskiem Prof. AGH w Krakowie 

 

Kilka lat temu stwierdzono iż Jego grób uległ znacznemu uszkodzeniu. PTMTS  

i kilka innych organizacji podjęło się zadania remontu grobowca. Zbierano składki, 

dobrowolne,    dodatkowe  na ten cel,  także w naszym oddziale PTMTS (!!)   z  inicjatywy 
 

http://www.ptmts.ath.bielsko.pl/
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1 – widok ogólny na grobowiec (obecnie) 

 
2 – jest to grobowiec Rodzinny 

 
  3 – tablice krewnych żony Profesora 

 
4 – widok grobowca, dolna tablica PTMTS 

 (z bliska jest przedstawiona niżej) 

 

 

 

 

 

 
 

5 – tablica grobowa Profesora 

       z dopiskiem: prof. AGH w Krakowie 

6 – uczestnicy wchodzą na teren 

      Cmentarza Rakowickiego 
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7 tablica PTMTS-u 

 
8 Uczestnicy spotkania na Cmentarzu 

 
9  Brama Cmentarza Rakowickiego w Krakowie 

 
 

10 Tablica na bramie wejściowej 

 

poprzedniego przewodniczącego Prof. ATH Andrzeja Harleckiego. Większe sumy 

zadeklarowali Rektorzy m.in. Politechniki Warszawskiej, Gdańskiej, AGH, a także władze 

IPPT w Warszawie. Sprawę koordynowali wybrani pracownicy AGH w Krakowie  

(- głównie mgr inż. Henryk Zioło - Kanclerz). Obecnie grobowiec jest całkowicie 

odnowiony [5]. 

 

Spotkanie w Krakowie w dniu 11 maja 2018 

Spotkanie zorganizował Oddział Krakowski PTMTS-u. W spotkaniu brał udział Zarząd 

Ogólnopolski PTMTS, przedstawiciele wybranych oddziałów, a także przedstawiciele 

Polskiej Akademii Nauk – w szczególności Sekcja TMM (Teorii Maszyn i Mechanizmów) 

Komitetu Budowy Maszyn z zespołem Ekspertów Sekcji. Spotkanie odbyło się w Gmachu 

Głównym AGH, która to Uczelnia obchodzić będzie jubileusz 100-lecia w roku 2019. 

 

W programie spotkania było m.in.: informacja o renowacji grobowca (prof. Zbigniew 

Kowalewski – Przewodniczący PTMTS, wspomnienie o Prof. M.T. Huberowi wygłoszony 

przez dr hab. Grzegorza Cieploka (Przew. Oddz. Krakowskiego PTMTS) oraz dr. hab. 

Kinga Nalepka (AGH) o konferencji nt. znaczenia osiągnięć M.T. Hubera dla nauki 
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światowej. Głos zabrał również Kanclerz AGH mgr inż. Henryk Zioło, który omówił krótko 

działania, które koordynował oraz omówił sprawy finansowe i prawne, gdyż zarówno 

Cmentarz Rakowicki jak i grobowce są wpisane do rejestru zabytków. Wszelkie działania 

trzeba było przeprowadzać we współpracy z Konserwatorem Zabytków. 

Następnie złożono wizytę na cmentarzu i złożono kwiaty na grobie Profesora.  

 

Po powrocie odbyły się spotkania władz PTMTS-u oraz Sekcji TMM. Spotkanie zakończyło 

się wspólnym obiadem. 

 

 

 

 

 
1 Prezentacja sylwetki Profesora 

 
2 Omówienie sprawy renowacji 

 
3 Gmach Główny AGH 

 
4 Hol główny 
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5 Statua Stanisława Staszica – Patrona AGH 

 

 
6 Tablica pamiątkowa z sylwetką 

Marszałka Piłsudskiego 

 
7 Miejsce obrad – Klub Profesora 

 
8 Dach nad holem głównym 

 

Skrótowa biografia Profesora Maksymiliana Tytusa Hubera1 
(kompilacja danych ze stron internetowych) 

 

Urodził się 4 stycznia 1872 w Krościenku nad Dunajcem, w zaborze austriackim. Był 

synem urzędnika skarbowego. W 1889, po ukończeniu gimnazjum klasycznego, wstąpił 

na wydział inżynierii Szkoły Politechnicznej we Lwowie i 1894 uzyskał tam dyplom. Był to 

okres pewnej autonomii Galicji oraz okres rozkwitu idei odrodzenia Polski i Polskości. Od 

początku studiów pracował samodzielnie naukowo i publikował prace we lwowskim 

„Czasopiśmie Technicznym”.  

 

Jego zainteresowania skupiały się na zagadnieniach matematycznych mających 

znaczenie dla zastosowań technicznych. Ostatnio kolejne spotkania Oddziału PTMTS w 

Bielsku-Białej dotyczą właśnie takiej problematyki. 

Niemieckie unikalne towarzystwo GAMM łączy te dwie dziedziny wiedzy. 

                                                           
1 Opracowano na podstawie danych ze stron internetowych zestawionych w spisie na końcu Raportu 
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W latach 1895–97, dzięki stypendium, studiował na Wydziale Matematycznym 

Uniwersytetu Berlińskiego. Zatem jako obywatel Austro-Węgier oraz studiujący 2 lata  

w Niemczech znał bardzo dobrze język niemiecki i część swych prac naukowych 

publikował właśnie w tym języku. Zwróćmy uwagę iż nawet ponad 120 lat temu 

realizowano ideę studiowania na drugim kierunku studiów, w tym wypadku w innym 

ośrodku akademickim, a nawet w innym państwie.  

 

Po praktyce inżynierskiej w Krajowym Biurze Melioracyjnym we Lwowie, w 1898 

powrócił do Szkoły Politechnicznej Co ciekawe, w Katedrze Matematyki zajmował się 

między innymi rachunkiem wariacyjnym   i  liczbami pierwszymi, te ostatnie to przecież 

czysta teoria.  

 

W 1904 uzyskał stopień doktora nauk technicznych za pracę Przyczynek do teorii 

stykania się ciał sprężystych, stanowiącą istotny wkład do teorii sprężystości. Huber 

rozwiązał w niej obliczeniowo zagadnienie tzw. bezwzględnej miary twardości. Również 

1904 opublikował w „Czasopiśmie Technicznym” rozprawę Właściwa praca 

odkształcenia jako miara wytężenia materiału. 

 

W 1908 Huber został mianowany profesorem mechaniki technicznej w Szkole 

Politechnicznej, a od 1911 kierował również Mechaniczną Stacją Doświadczalną tej 

uczelni. Wybrany 1914 na rektora, nie objął stanowiska z powodu wybuchu I wojny 

światowej. 

 

Zmobilizowany, dostał się w 1915 wraz z załogą twierdzy Przemyśl do niewoli rosyjskiej. 

Mógł kontynuować pracę naukową w Kazaniu i wykładać fizykę w tamtejszym polskim 

gimnazjum. Dzięki wstawiennictwu wybitnego Rosyjskiego mechanika Tymoszenki!!  

W 1918 powrócił do kraju i wykładów we Lwowie. Przy czym w listopadzie tegoż roku 

uczestniczył w obronie miasta przed Ukraińcami.  

W roku akademickim 1921/22 był rektorem uczelni przemianowanej na Politechnikę 

Lwowską. W 1920 należał do 12 członków założycieli Akademii Nauk Technicznych  

w Warszawie i został równocześnie członkiem Lwowskiego Towarzystwa Naukowego. 

 

 W latach 1925–28 był przewodniczącym lwowskiego oddziału  

Polskiego Towarzystwa Matematycznego.  

 We wrześniu 1927 Huber przeniósł się na Wydział Mechaniczny 

Politechniki Warszawskiej. 

W 1927 został członkiem Polskiej Akademii Umiejętności, w 1930 — Towarzystwa 

Naukowego Warszawskiego. W 1931 został członkiem Stałego Komitetu International 

Society for Testing Materials, uczestnicząc w pierwszym kongresie tej organizacji  

w Zurychu. Od 1933 przewodniczył komitetowi organizacyjnemu Polskiego Związku 

Badania Materiałów i kierował Laboratorium Wytrzymałości Materiałów Politechniki 
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Warszawskiej. W latach 1932–34 kierował pracami badawczymi w Departamencie 

Aeronautyki Ministerstwa Spraw Wojskowych. 

 

W okresie okupacji kierował Kasą im. Mianowskiego, broniąc jej przed likwidacją  

i dopomagając finansowo uczonym. Nadal pracował naukowo, wykładał w szkołach 

technicznych i na tajnych kompletach. 

 

W latach 1944-1945 mieszkał krótko w Zakopanem. Potem przeniósł się do Gdańska  

i rozpoczął wykłady na Politechnice Gdańskiej.  

Po przeniesieniu się do Krakowa, od 1949 kierował specjalnie dla niego utworzoną 

Katedrą Wyższych Zagadnień Mechaniki na Akademii Górniczo-Hutniczej  

w Krakowie.  

Huber wykształcił wielu wybitnych uczonych. Zmarł 9 XII 1950 w Krakowie.  

 

W rozprawie Właściwa praca odkształcenia jako miara wytężenia materiału Huber 

sformułował hipotezę, iż „można z wielkim prawdopodobieństwem uważać energię 

odkształcenia postaciowego za miarę wytężenia materiału”, czyli tzw. warunek 

plastyczności, stanowiący podstawowe kryterium klasycznej teorii plastyczności. 

Hipoteza ta doczekała się uznania wiele lat później — niezależnie wysunęli ją w 1913  

R. von Mises, a w 1924 H. Hencky, pierwszeństwo Hubera na ogół nie jest 

kwestionowane w Polsce. Za zachodzie zwykle pomija się Jego nazwisko, mimo, że część 

prac publikował po niemiecku. 

Hipoteza energii odkształcenia postaciowego, zwana też hipotezą Hubera–Misesa–

Hencky’ego, znajduje zastosowanie przy obliczeniach konstrukcji i części maszyn  

z materiałów sprężysto-plastycznych (np. stali konstrukcyjnych, aluminium). 

 

W dziedzinie mechaniki był pionierem teorii sprężystości i teorii plastyczności oraz teorii 

płyt. Huber prowadził badania w dziedzinie teorii płyt, teorii współdziałania płyty  

z żebrem przy zginaniu, teorii płyt ortotropowych, tj. wykazujących różną sztywność na 

zginanie w dwóch głównych, wzajemnie prostopadłych kierunkach (zajmował się nimi od 

1914) oraz teorii stropów grzybkowych. Rezultaty tych badań były ważne zwłaszcza dla 

rozwijającego się żelbetnictwa. Szczególnie znaczenie miały jego prace dotyczące 

zagadnień statyczności układów sprężystych oraz badania układów obciążonych poza 

granicę sprężystości. 

 

Dociekania i ustalenia Hubera wzbudzały zainteresowanie w najważniejszych ośrodkach 

naukowych zagranicznych, a on sam był zapraszany na rozmaite konferencje i kongresy 

międzynarodowe. W 1929 w Zurychu wygłosił cykl wykładów na temat swoich osiągnięć 

w dziedzinie teorii płyt ortotropowych, a w 1932 w Paryżu — referat o teorii stropów 

grzybkowych. W 1945 wygłosił referat z zakresu teorii sprężystości na VII Kongresie 

Mechaniki Stosowanej w Londynie. Był to jego ostatni pobyt za granicą. 
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Współpracował z przemysłem, był cenionym autorytetem w zakresie wytrzymałości 

konstrukcji (także maszyn oraz konstrukcji lotniczych). Brał też czynny udział w pracach 

Polskiego Komitetu Normalizacyjnego. Opublikował ponad 300 prac naukowych. Wiele  

z jego ważnych ustaleń znajduje się w podręczniku Teoria sprężystości (1948–50).  

Z innych jego książek należy przede wszystkim wymienić Mechanikę ogólną (1946–48), 

Stereomechanikę techniczną (1947–48). 

 

 

Okres Gdański 
W kwietniu 1946 r. wygłosił wykład inaugurujący rok akademicki na PG. Był profesorem 
Politechniki Gdańskiej, organizatorem i kierownikiem Katedry Stereomechaniki 
Technicznej i Instytutu Wytrzymałości. Pracował również jako nauczyciel w Liceum 
Budownictwa Okrętowego w Gdańsku (1947-1949). 
 
Jeszcze przed śmiercią, w 1950 r. prof. Huber jako pierwszy otrzymał tytuł doktora 
honoris causa Politechniki Gdańskiej. Tą godnością został także wyróżniony przez 
Akademię Górniczą w Krakowie i Politechnikę Warszawską.  
 

Politechnika Gdańska wielokrotnie czciła swojego byłego Profesora. Na uroczystościach 

związanych z 40-tą rocznicą śmierci Profesora w grudniu 1990 roku dr Stanisław Zawiślak 

odebrał dyplom doktorski tejże Politechniki, szczęśliwie wcześniej niż na kolejnej 

inauguracji roku akademickiego gdzie zwyczajowo wręcza się takie dyplomy!! 

 

Przy opracowaniu tekstu wykorzystano informacje dostępne na poniżej zestawionych 

stronach internetowych, a zatem jest on tylko dla informacji Członków i Sympatyków 

naszego Oddziału. 

 

 

Omówienie Cytowanych Prac 

Strony internetowe [1-5] otwarto w dniu 8 maja 2018. Prace historyczne to [6-11, 15], 

których autorami są wybitni polscy profesorowie mechanicy i matematycy.  

 

Natomiast prace [12-13] to wybrane oryginalne prace M. T. Hubera wydane w języku 

niemieckim, a praca [14] to angielski tłumaczenia wybranych polskojęzycznych 

publikacji Prof. Hubera. Na spotkaniu w Krakowie była obecna Pani tłumacz 

tychże prac. Czasopismo jest wydawane przez IPPT w Warszawie.  
 

Najszersza biografia M. T. Hubera zamieszczona jest w pracy [6]. 
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2 Dawna pisownia (!) 
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Grobowiec ze złożonym wieńcem. 


