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PROFESOR JÓZEF JACHIMSKI  ZAS£U¯ONY FOTOGRAMETRA,
NAUKOWIEC, PROMOTOR NAUKI, NAUCZYCIEL I WYCHOWAWCA

1. ¯yciorys Jubilata
Szanowny i zas³u¿ony Jubilat urodzi³ siê 16 maja 1936 r.
w Krakowie jako syn Jana, doktora praw Uniwersytetu Jagielloñskiego, i Zofii z domu Czyniciel. Rodzice pochodzili ze starych krakowskich rodzin. Naukê rozpocz¹³ w czasie okupacji
niemieckiej. By³ uczniem kilku szkó³ podstawowych w ródmieciu Krakowa.
W 1953 r. ukoñczy³ z wyró¿nieniem Technikum Geodezyjne w Krakowie i bez egzaminu zosta³ przyjêty na Wydzia³ Geodezji Górniczej Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie.
W czasie studiów aktywnie uczestniczy³ w studenckim ruchu
naukowym. W ostatnim okresie studiów zosta³ zatrudniony na
etacie technicznym w Zak³adzie Fotogrametrii AGH. Uczestniczy³ w opracowywanej przez Zak³ad inwentaryzacji architektonicznej zamku w Baranowie
Sandomierskim.
W 1959 r. uzyska³ dyplom magistra in¿yniera geodezji in¿ynieryjno-przemys³owej,
przedstawiaj¹c pracê dyplomow¹ z zakresu zastosowañ fotogrametrii naziemnej do badania statecznoci zboczy ha³d kopalnianych. Opiekunem pracy by³ prof. Jan Cis³o.
W 1967 r. na podstawie rozprawy omawiaj¹cej metody rejestracji obrazów panoramicznych, której promotorem by³ prof. Zygmunt Kowalczyk, otrzyma³ na macierzystym
Wydziale stopieñ doktora nauk technicznych. Ta sama Rada Wydzia³u nada³a Jubilatowi
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w 1979 r. stopieñ doktora habilitowanego po przedstawieniu rozprawy z dziedziny stereoortofotografii i stereoskopowych map tonalnych.
W 1980 r. powo³ano Jubilata na stanowisko docenta w Zak³adzie Fotogrametrii AGH.
Po uzyskaniu w 1992 r. tytu³u profesora nauk technicznych zosta³ zatrudniony na stanowisku profesora nadzwyczajnego w Zak³adzie Fotogrametrii i Informatyki Teledetekcyjnej AGH.
W 1993 r. Rada Wydzia³u Geodezji Górniczej i In¿ynierii rodowiska powierzy³a Jubilatowi kierownictwo tego¿ Zak³adu, które sprawowa³ do 2005 r.
Profesor Jachimski jest ¿onaty od 1961 r. z Krystyn¹ z domu £opuszañsk¹ (kresowiank¹ urodzon¹ w Warszawie). Pani mgr in¿. Krystyna £opuszañska jest równie¿ absolwentk¹
tego samego Wydzia³u co Jubilat i by³a tak¿e asystentem w Zak³adzie Fotogrametrii AGH,
a po lubie pracowa³a w Krakowskim Przedsiêbiorstwie Geodezyjnym. Towarzyszy³a Profesorowi w Jego sta¿ach zagranicznych. Pañstwo Jachimscy wychowali dwoje potomków 
córkê Katarzyn¹ (iberystkê), która mieszka i pracuje w Katalonii, oraz syna Marcina (doktora nauk technicznych), który jest adiunktem w AGH. S¹ szczêliwymi dziadkami dwojga
wnucz¹t.
Profesor Józef Jachimski jest uhonorowany wieloma nagrodami i odznaczeniami. Najwa¿niejsze z nich to: Oficerski (2005) i Kawalerski (1988) Order Odrodzenia Polski, Z³oty (1979) i Srebrny (1985) Krzy¿ Zas³ugi oraz Medal Komisji Edukacji Narodowej (1998).
Jest te¿ posiadaczem: Z³otej (1986) i Srebrnej (1972, 1975, 1981) Odznaki Za Zas³ugi
w Dziedzinie Geodezji i Kartografii, Z³otej (1991) i Srebrnej (1980) Odznaki Honorowej
NOT, Honorowej Odznaki Stowarzyszenia Geodetów Polskich (1975) oraz Z³otej (1979)
i Srebrnej (1975) Odznaki Za Pracê Spo³eczn¹ dla Miasta Krakowa. W 2005 r. zosta³ cz³onkiem honorowym Miêdzynarodowego Komitetu Fotogrametrii Architektonicznej.

2. Osi¹gniêcia badawcze
Poczynania naukowe Jubilata od zarania Jego dzia³alnoci naukowej i badawczej s¹
zwi¹zane z fotogrametri¹ naziemn¹ i lotnicz¹, a w miarê rozwoju tych dyscyplin rozszerzaj¹ siê na teledetekcjê i geoinformatykê. Bogata i aktywna dzia³alnoæ badawcza Jubilata
trwaj¹ca od 48 lat, koncentrowa³a siê pocz¹tkowo na rozwijaniu metod fotogrametrii bliskiego zasiêgu, w szczególnoci pod k¹tem potrzeb inwentaryzacji obiektów zabytkowych.
Nastêpnie by³a skierowana na rozwój metod i przyrz¹dów do wytwarzania map konturowych (wektorowych) i tonalnych  szczególnie stereoskopowych, na podstawie obrazów
pozyskiwanych z platform nadziemnych. Wspomnieæ te¿ trzeba o udanych prekursorskich,
wczesnych (1979) próbach prezentacji projektów in¿ynieryjnych na tle stereoortofotomapy, które zapowiada³y powszechnie dzi stosowane audiowizualne prezentacje typu VR
(Virtual Reality).
Kierunki tematyki badawczej rozwijanej przez Jubilata wzbogaca³y dorobek Zak³adu
Fotogrametrii AGH, Profesor Jachimski wniós³ do tych badañ w³asne idee, a ponadto umie-
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jêtnie i skutecznie wprowadza³ wyniki swoich badañ do praktyki pomiarowej w kraju i za
granic¹.
W zakresie fotogrametrii nietopograficznej (specjalnej) Profesor legitymuje siê licznymi
dokonaniami i innowacjami. W badaniach tych, realizowanych na potrzeby przemys³owe,
wysoko ocenione zosta³y inspirowane przez prof. Zygmunta Kowalczyka, a samodzielnie
rozwijane przez Jubilata  dociekania teoretyczne i badania laboratoryjne, dotycz¹ce odtwarzania geometrii cian odwiertu rejestrowanego fotograficznie za porednictwem zwierciad³a sto¿kowego. Opracowan¹ przez Niego i omówion¹ w rozprawie doktorskiej (1967) metoda i przyrz¹d do szczelinowego przetwarzania ró¿niczkowego tak zarejestrowanych obrazów panoramicznych wiadczy³y o doskona³ym przygotowaniu doktoranta do rozwi¹zywania
zadañ pomiarowych opartych na zasadach optyczno-mechanicznych, przy czym ujawnia³y
umiejêtnoci w³aciwego oceniania mo¿liwoci ró¿nych rozwi¹zañ i trafnego przewidywania kierunków rozwoju fotogrametrii. Metody ró¿niczkowego przetwarzania szczelinowego
znalaz³y zastosowanie w fotogrametrii przy analogowym wytwarzaniu ortofotografii, a zdjêcia panoramiczne w postaci cyfrowej prze¿ywaj¹ obecnie dynamiczny renesans.
Do innych udanych poczynañ Jubilata w dziedzinie zastosowañ fotogrametrii do pomiarów przemys³owych nale¿¹ badania erozji zwa³ów kopalnianych oraz przeprowadzone
wraz ze wspó³autorem badania dotycz¹ce okrelania objêtoci materia³ów sypkich sk³adowanych pod mostami suwnicowymi. W ramach badañ i eksperymentów dotycz¹cych tego
ostatniego zagadnienia powsta³a technologia sprawdzalnego wyznaczania objêtoci mas
oparta na prostych, tanich i powszechnie dostêpnych analogowych przyrz¹dach fotogrametrycznych. Metodê, rozwi¹zanie i technologiê opatentowano w roku 1970.
Od pocz¹tku swojej pracy w AGH Profesor Józef Jachimski bra³ udzia³ w pracach nad
fotogrametryczn¹ inwentaryzacj¹ zabytków architektury. Jeszcze jako student Wydzia³u
Geodezji Górniczej, pod kierunkiem Profesora Jana Cis³o, wspó³pracowa³ wraz z autorem
tej noty biograficznej przy geodezyjno-fotogrametrycznej inwentaryzacji zabytkowego
zamku w Baranowie Sandomierskim. Te zainteresowania, a tak¿e nabyte dowiadczenia
zaowocowa³y w wielu jego poczynaniach, tak w Polsce, jak i na arenie miêdzynarodowej.
Na wyró¿nienie zas³uguje owocna innowacyjna dzia³alnoæ organizacyjno-techniczna
oraz inspirowana ni¹ dzia³alnoæ naukowo-badawcza:
 wspó³udzia³ w organizacji w 1970 roku fotogrametrycznej pracowni inwentaryzacji zabytków w Krakowskim Przedsiêbiorstwie Geodezyjnym;
 w latach 197374 konsultacje i pomoc w organizacji w Ottawie, podobnej jak wspomniana wy¿ej, pracowni, ale w Oddziale Odbudowy Zabytków kanadyjskiego Ministerstwa ds. Indian i Rozwoju Terytoriów Pó³nocnych;
 udzia³ w naukowo-technicznych fotogrametrycznych wyprawach inwentaryzacyjnych (lub kierowanie nimi) w Kanadzie, we W³oszech, Grecji, Algierii oraz S³owacji;
 zapocz¹tkowana w 1975 r. i nadal trwaj¹ca wspó³praca z Akademi¹ Sztuk Piêknych w Krakowie, w zakresie nauczania fotogrametrii na Wydziale Konserwacji
Dzie³ Sztuki, a tak¿e w zakresie doskonalenia metod inwentaryzacji i rekonstrukcji
dzie³ sztuki;
 cis³a i owocna wspó³praca z Miêdzynarodowym Komitetem Fotogrametrii Architektonicznej (International Committee of Architectural Photogrammetry).
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W rezultacie tej wieloletniej i wszechstronnej dzia³alnoci powsta³y liczne opracowania i technologie. S¹ to miêdzy innymi za³o¿enia technologiczne dla nowo tworzonych pracowni w Krakowie i Ottawie. Nale¿y równie¿ wymieniæ opracowanie nowego podejcia do
dokumentowania zabytków architektury z wykorzystaniem autografu analitycznego,
a tak¿e z wykorzystaniem skonstruowanego w póniejszym okresie wed³ug pomys³u Jubilata autografu cyfrowego VSD-AGH. Wprowadzenie dodatkowego uk³adu wspó³rzêdnych
do komputerowego programu steruj¹cego w czasie rzeczywistym prac¹ autografu bardzo
u³atwia pracê operatora, co zwiêksza dok³adnoæ i wydajnoæ sporz¹dzanej dokumentacji.
Innym wa¿nym dokonaniem by³o opracowanie analogowej metody rekonstrukcji malowid³a wykonanego na nierozwijalnej powierzchni sklepienia z wykorzystaniem niemetrycznych zdjêæ archiwalnych. W póniejszym okresie, wykorzystuj¹c metody fotogrametrii cyfrowej, zespó³, którym Profesor kierowa³ i wed³ug Jego koncepcji, opracowa³ metody
wykonywania fotoplanów, w rozwiniêciu i innych odwzorowaniach, malowide³ znajduj¹cych siê na niep³askich sklepieniach i cianach.
Drug¹ istotn¹ domen¹ dzia³alnoci naukowej Profesora Jachimskiego jest konstruowanie i badanie instrumentów fotogrametrycznych. Takie opracowania, jak badanie dok³adnoci stereoautografu Zeissa, prototypu ortofotoskopu w Czechos³owacji czy stereokomparatora Zeissa, u³atwi³y mu podjêcie prac nad konstrukcj¹ lub modernizacj¹ kilku instrumentów fotogrametrycznych. Do wa¿niejszych udanych opatentowanych rozwi¹zañ
zaliczyæ nale¿y projekt i budowê dwóch przystawek  optycznej i optyczno-elektrycznej do
autografu Topocart wyposa¿onego w Orthophot. Przystawka s³u¿y³a do wytwarzania streokomponentów na potrzeby stereoortofotografii. Prototyp zbudowano w AGH, a drugi
egzemplarz na zamówienie Okregowego Przedsiêbiorstwa Geodezyjno-Kartograficznego
w Szczecinie. W latach 70. ubieg³ego wieku by³y to jedyne w Polsce urz¹dzenia umo¿liwiaj¹ce instrumentalne wytwarzanie stereoortofotogramów.
W zakresie metod fotogrametrii analitycznej i cyfrowej wa¿nym i znacz¹cym dorobkiem Jubilata jest opracowanie koncepcji budowy i udzia³ w pracach zespo³u projektuj¹cego polski autograf analityczny, a potem autograf cyfrowy. Szybki rozwój grafiki komputerowej i stale poprawiaj¹ca siê dostêpnoæ odpowiedniego sprzêtu spowodowa³y wzmo¿one zainteresowanie Profesora mo¿liwociami wykorzystania tych nowych rozwi¹zañ
technicznych. W po³owie lat 80. opracowa³, razem z zespo³em, metodê konturowania
obiektów na cyfrowych fotoplanach z wykorzystaniem ekranu monitora komputerowego,
a w 1992 roku na XVII Kongresie Miêdzynarodowego Towarzystwa Fotogrametrii i Teledetekcji w Waszyngtonie przedstawi³ opis prototypu cyfrowego autografu, umo¿liwiaj¹cego
wektoryzacjê (konturowanie) przestrzennych obiektów zarejestrowanych na stereogramie.
Autograf ten, nazwany Video Stereo Digitizer (VSD-AGH), by³ jednym z kilku pierwszych
konstrukcji tego typu urz¹dzeñ w skali wiatowej. Przyrz¹d ten, stale udoskonalany w nastêpnych latach, umo¿liwia tworzenie wielowarstwowych, wielotematycznych zbiorów
opracowañ konturowych w pe³nym wymiarze 3D i stanowi narzêdzie do zasilania systemów informacji przestrzennej na podstawie zdjêæ i zobrazowañ cyfrowych. Przystosowany
zosta³ równie¿ do reambulacji istniej¹cych map w oparciu o aktualne obrazy stereoskopowe. Nak³adanie obrazu istniej¹cej mapy równoczenie na lewy i prawy fotogram, z mo¿liwoci¹ stosowania korekcyjnego wzajemnego przesuwania obu obrazów, pozwala obser-
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wowaæ obraz p³aszczyzny mapy w przestrzeni modelu, na dowolnej wysokoci, dostosowanej do wysokoci szczegó³ów na modelu zbudowanym ze zdjêæ lotniczych. Dziêki
tej funkcji ³atwo jest porównywaæ treci zawarte na mapie i na stereogramie oraz wykonywaæ niezbêdne czynnoci aktualizuj¹ce treæ mapy w pe³nym wymiarze 3D. Te oryginalne wówczas reambulacyjne funkcje VSD wykorzystano z sukcesem po raz pierwszy
w OPGK w Olsztynie. Z uwagi na intensywne badania zwi¹zane z inwentaryzacj¹ zabytków, VSD wyposa¿one zosta³o te¿ w szereg funkcji u³atwiaj¹cych opracowania wektorowych reprezentacji 3D obiektów architektonicznych.
Profesor Jachimski interesowa³ siê nie tylko opracowaniem pojedynczych zdjêæ i stereogramów, ale wykonywa³ równie¿ prace badawcze zwi¹zane z ocen¹ dok³adnoci obrazów rejestrowanych kamerami fotogrametrycznymi i niemetrycznymi aparatami fotograficznymi, w tym badaniami rozdzielczoci oraz zniekszta³ceñ geometrycznych. Do oceny
rozdzielczoci i dystorsji zbudowa³ wraz zespo³em specjalne stanowiska badawcze wyposa¿one w odpowiednie pola testowe. Jest te¿ autorem projektu, który doprowadzi³ do wyposa¿enia aparatu fotograficznego PentaconSix w p³ytkê reseau (1991), co umo¿liwia³o lepsze korygowanie b³êdów geometrii obrazu wywo³anych deformacj¹ zapisu obrazu w trakcie nawietlania i w trakcie mokrej obróbki negatywu. Problematyka deformacji zapisu
obrazu na filmie, bêd¹ca w centrum uwagi fotogrametrów jeszcze z pocz¹tkiem lat 90.
ubieg³ego stulecia, obecnie straci³a na znaczeniu w zwi¹zku z zastosowaniem na szerok¹
skalê kamer cyfrowych w praktyce pomiarowej.
W³anie ta nowa mo¿liwoæ cyfrowej rejestracji obrazów rozszerzy³a zakres dzia³alnoci Jubilata. Cyfrowe zobrazowania, sk³adaj¹ce siê z siatki pikseli o skoñczonych wymiarach, daj¹ jednak mo¿liwoæ pomiaru zarejestrowanych obrazów obiektów z dok³adnoci¹
subpikselow¹. Pierwsze pomiary z subpikselow¹ dok³adnoci¹ odnosz¹ce siê do automatyzacji wymiarowania siatki reseau na zdjêciach ze skanowania wykona³ On, wraz z doktorantem, z powodzeniem swoj¹ w³asn¹ metod¹, w pocz¹tkowym okresie stosowania obrazów cyfrowych. Póniej przysz³a kolej na rozwijanie metod odfiltrowywania powierzchni
terenu i obiektów terenowych z chmury punktów 3D rejestrowanych za pomoc¹ skanera
laserowego: wraz z doktorantk¹ zastosowa³ z powodzeniem transformacjê Fouriera do
analizy danych laserowych. Wykonywa³ te¿ obszerne badania wp³ywu kompresji obrazów
cyfrowych na dok³adnoæ interpretacji ilociowej i jakociowej treci skompresowanych obrazów, a tak¿e, wraz z zespo³em, okreli³ bezpieczne granice takiej kompresji.
W ostatnich latach Jubilat rozszerzy³ zakres swojej dzia³alnoci naukowej i korzystaj¹c
ze swojego dorobku i dowiadczeñ badawczych dotycz¹cych fotogrametrii i teledetekcji,
zaj¹³ siê równie¿ problematyk¹ informacji przestrzennej. Rozwój Internetu by³ powodem
rozpoczêcia badañ nad udostêpnianiem na szerok¹ skalê obrazów i map. Okres budowy
spo³eczeñstwa informacyjnego wi¹¿e siê z zapotrzebowaniem na proste i ³atwe w zastosowaniu metody selektywnego pobierania informacji rozrzuconych na ró¿nych serwerach.
Receptê na automatyzacjê takiego poszukiwania Profesor wraz z zespo³em próbuje znaleæ
przez zastosowanie ujarzmionej metody wirusów komputerowych, które w tej legalnej
wersji zwane s¹ agentami. Ale skuteczne wdra¿anie spo³eczeñstwa do wykorzystywania
obrazów i map przy rozwi¹zywaniu codziennych, lokalnych problemów planistycznych,
gospodarczych, zwi¹zanych z ochron¹ zabytków i przyrody itd. musi siê wi¹zaæ nie tylko

62

Z. Sitek

z u³atwieniem dostêpu do materia³ów obrazowych, ale w tym samym stopniu  z upowszechnieniem umiejêtnoci korzystania z tych materia³ów. St¹d badania Jubilata nad celowoci¹ wczesnej edukacji, na poziomie gimnazjalnym, w zakresie metod geoinformatyki
obrazowej. Badania, prowadzone przy wsparciu Fundacji Kociuszkowskiej, wykaza³y zainteresowanie m³odzie¿y metodami interpretacji i pomiaru obrazów lotniczych i satelitarnych. W tych badaniach nieocenion¹ pomoc¹ by³a Jego stereoskopowa stacja fotogrametryczna VSD.
Inicjowanie nowatorskiej tematyki badawczej nie przeszkadza Jubilatowi nadal rozwijaæ metody fotogrametrycznej inwentaryzacji zabytków architektury i sztuki, a tak¿e prowadziæ prace dowiadczalne dotycz¹ce bezporedniego zastosowania metod geoinformatyki obrazowej do inwentaryzacji wartociowych obiektów zabytkowych. Wraz z zespo³em
zrealizowa³ inwentaryzacjê staro¿ytnych murów Shunet El Zebib w rodkowym Egipcie,
gdzie z powodzeniem przetestowano metody fotogrametrii cyfrowej do inwentaryzacji
i prezentacji tonalnej dokumentacji tego licz¹cego sobie 4000 lat obiektu. W pracach zwi¹zanych z zabytkowymi obiektami istotnym elementem jest nie tylko inwentaryzacja, ale
tak¿e ³atwe w percepcji prezentowanie informacji o obiekcie ujawniaj¹ce na tle obrazu, jego walory metryczne. St¹d badania Jubilata zwi¹zane z zastosowaniem metod VR (Virtual
Reality) do prezentacji zabytków. Pod jego kierunkiem powstaj¹ filmy, oparte na pomiarowych obrazach, pokazuj¹ce wnêtrze pokrytej freskami biblioteki klasztornej w Lubi¹¿u
oraz przebieg ulicy Kanoniczej i fragment ulicy Grodzkiej w Krakowie. Uzupe³nienie filmów VR odpowiednio po³¹czonymi z nimi panoramami umo¿liwia doskona³¹ prezentacjê
obiektu. Technika ³¹czenia obrazów w panoramy, a szczególnie w panoramy stereoskopowe, budowane wed³ug pomys³u Profesora Jachimskiego, pozwala prezentowaæ nawet bardzo drobne detale obiektu w pamiêciowo oszczêdny sposób.

3. Dzia³alnoæ pedagogiczna, organizacyjna i spo³eczna
Profesor prowadzi³ na Wydziale Geodezji Górniczej i In¿ynierii rodowiska AGH wyk³ady i æwiczenia z zakresu fotogrametrii ogólnej i teledetekcji, z zakresu fotogrametrii analitycznej i cyfrowej, a tak¿e seminaria z zakresu geoinformatyki obrazowej, magisterskie
seminaria dyplomowe na specjalnoci geoinformatyka, fotogrametria i teledetekcja, doroczne seminaria na studium doktoranckim. S³uchaczami Jego wyk³adów byli studenci kierunku geodezja i kartografia oraz studenci kierunku in¿ynieria rodowiska. Prowadzi³ te¿
od 1975 roku nauczanie metod fotogrametrii bliskiego zasiêgu w zastosowaniu do inwentaryzacji obiektów zabytkowych na Wydziale Konserwacji Dzie³ Sztuki Akademii Sztuk
Piêknych w Krakowie (ASP), na Wydziale Geodezji Górniczej i In¿ynierii rodowiska oraz
na Wydziale Ceramiki AGH, a tak¿e doranie na studiach podyplomowych Wydzia³u Architektury Politechniki Krakowskiej i macierzystego Wydzia³u w AGH.
Szczególnie odpowiedzialne zadanie Profesor Jachimski podj¹³ na pocz¹tku lat 90.
ubieg³ego stulecia, kiedy to, w wyniku b³yskawicznego wiatowego rozwoju metod foto-
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grametrii cyfrowej, musia³ ca³kowicie zmieniæ zarówno tematykê wyk³adów, jak i wyposa¿enie zak³adowych pracowni oraz tematykê æwiczeñ laboratoryjnych prowadzonych w Zak³adzie Fotogrametrii i Informatyki Teledetekcyjnej AGH, którym kierowa³.
Metodami komputerowego opracowania obrazów Profesor pasjonowa³ siê od dawna,
a efektem jego badañ w tym zakresie by³a oryginalna konstrukcja stereoskopowego autografu cyfrowego VSD, który znalaz³ siê w wielu kopiach na wyposa¿eniu wielu sal laboratoryjnych. Dziêki temu Zak³ad Fotogrametrii i Informatyki Teledetekcyjnej, przez kilka lat
jako jedyny w Polsce, móg³ w praktyce zapoznawaæ studentów AGH i ASP z metodami
stereofotogrametrii cyfrowej.
Dziêki nowoczesnym æwiczeniom laboratoryjnym, a tak¿e dziêki wyk³adom Profesora
i innych pracowników Zak³adu omawiaj¹cym najnowsze zdobycze nauki i techniki, a prowadzonym od wielu lat z wykorzystaniem techniki audiowizualnej, stale wzrasta³o zainteresowanie studentów problematyk¹ fotogrametrii i teledetekcji oraz systemów informacji
przestrzennej. Studenci kierunku geodezja i kartografia, a tak¿e kierunku in¿ynieria rodowiska podejmowali siê coraz czêciej opracowania dyplomowych prac magisterskich
z tego zakresu, na istniej¹cej od 1980 r. specjalnoci fotogrametria i monitoring rodowiska,
co ostatecznie zaowocowa³o w 1993/1994 roku utworzeniem na kierunku geodezja i kartografia (GiK) w ramach jednolitych studiów in¿yniersko-magisterskich specjalnoci geoinformatyka i teledetekcja (GiT), a w roku 2003/2004  magisterskiej specjalizacji geoinformatyka, fotogrametria i teledetekcja (GiFT) w ramach nowego programu in¿ynierskich i magisterskich studiów dwustopniowych. W tym te¿ czasie na kierunku in¿ynieria rodowiska
wprowadzono przedmiot dotycz¹cy geoinformatyki obrazowej na specjalizacji monitoring
rodowiska. Opracowanie za³o¿eñ programowych tych nowych specjalnoci jest w znacz¹cym stopniu zas³ug¹ Jubilata.
Wyrazem zaufania i uznania dla dzia³alnoci naukowej, wychowawczej i dydaktycznej Profesora Jachimskiego by³o powierzenie mu w latach 19931996 funkcji prodziekana
do spraw studiów zaocznych i podyplomowych.
W latach 19962005 kierowa³ wydzia³owym Studium Doktoranckim, które bardzo
skutecznie rozwin¹³. Wprowadzi³ nowoczesne, stale aktualizowane programy kszta³cenia
doktorantów, a tak¿e sukcesywn¹ systematyczn¹ ocenê postêpów badañ prowadzonych
przez doktorantów. Organizowane corocznie wydzia³owe seminaria doktorantów by³y
okazj¹ do omówienia i analizy wyników badañ w obecnoci opiekunów a tak¿e przy udziale pozosta³ych doktorantów wszystkich lat studiów. Seminaria te sta³y siê wa¿nym czynnikiem u³atwiaj¹cym wdra¿anie siê doktorantów do systematycznej pracy badawczej, a tak¿e
przyspieszaj¹cym otwieranie przewodu doktorskiego przez s³uchaczy studium doktoranckiego, co w efekcie zwiêksza³o wydajnoæ tych studiów.
W zwi¹zku z inwentaryzacj¹ zabytków i zwi¹zanym z tym zapotrzebowaniem na
wielkoskalowe zdjêcia lotnicze Jubilat wraz z zespo³em prowadzi³ nowatorskie dowiadczenia z wykorzystywaniem do tych celów ma³ych, bezza³ogowych statków lataj¹cych.
Wyniki dowiadczeñ by³y obiecuj¹ce, ale przepisy o tajnoci zdjêæ lotniczych, absurdalne,
ale obowi¹zuj¹ce w tamtym czasie (1986), po³o¿y³y kres dalszym eksperymentom. Obecnie
metody tego typu s¹ z powodzeniem stosowane w praktyce inwentaryzacyjnej.
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Innym wa¿nym dokonaniem w zakresie inwentaryzacji zabytków jest opracowanie
analogowej metody rekonstrukcji malowid³a wykonanego na nierozwijalnej powierzchni
sklepienia z wykorzystaniem niemetrycznych zdjêæ archiwalnych.
Budowanie spo³eczeñstwa informacyjnego wi¹¿e siê z ³atwym dostêpem do materia³ów obrazowych, umiejêtnoci¹ korzystania z tych materia³ów, a tak¿e umiejêtnoci¹ porozumiewania siê w zakresie s³ownictwa zwi¹zanego z geoinformatyk¹, szczególnie zwi¹zanego z geoinformatyk¹ obrazow¹. Dzia³alnoæ naukowa Jubilata w Komisji Geoinformatyki PAU, której by³ wspó³za³o¿ycielem w roku 1999 i jest nadal wiceprzewodnicz¹cym,
zaowocowa³a inicjatyw¹ budowy internetowego s³ownika geoinformatycznego. Pod Jego
kierunkiem i wed³ug Jego koncepcji, przy wsparciu Fundacji Kociuszkowskiej i Funduszu
Nagród i Stypendiów Fanni i Teodora Blachutów, powsta³o oprogramowanie, które umo¿liwia korzystanie z zasobów s³ownikowych i ich edycjê niemal w czasie rzeczywistym, przez
Internet. Zorganizowany przez Jubilata wielobran¿owy zespó³ s³ownikowy wprowadzi³ ju¿
do bazy danych kilkaset nowo opracowanych terminów, a tak¿e pe³n¹ treæ (2530 hase³
i definicji) opracowanego przed ponad 15 laty, pod kierunkiem Profesora Z. Sitka, piêciojêzycznego s³ownika i leksykonu z zakresu fotogrametrii i teledetekcji. Dzie³o internetowe,
powstaj¹ce na bie¿¹co, doprowadzi z czasem do uzgodnienia jednolitej terminologii. Mo¿liwoæ opracowania danych s³ownikowych prezentowanych w internetowym s³owniku równie¿ w innych jêzykach budzi zainteresowanie na niwie miêdzynarodowej.

4. Zakoñczenie
Reasumuj¹c, nale¿y podkreliæ, ¿e do najwa¿niejszych, ponadlokalnych osi¹gniêæ naukowych Profesora Jachimskiego zaliczyæ nale¿y cztery wa¿ne osi¹gniêcia:
1) Jako jeden z pierwszych na wiecie skonstruowa³ stereoskopow¹ stacjê fotogrametryczn¹ (Video Stereo Digitizer), w której opracowuje siê mapy na podstawie cyfrowych stereogramów. Wiele instalacji tej stacji funkcjonuje w Polsce, S³owenii, Czechach, Austrii, Hiszpanii, we W³oszech i w S³owacji.
2) Jako jeden z pierwszych opracowa³ metodê automatycznego pomiaru sygna³ów
fotogrametrycznych na obrazach cyfrowych wykorzystywanych do inwentaryzacji
zabytków kultury materialnej.
3) Jest autorem szeregu oryginalnych fotogrametrycznych metod inwentaryzacji zabytków architektury i sztuki rzebiarskiej oraz malarskiej, w tym metod opartych
na przetwarzaniu obrazów cyfrowych.
4) Jest autorem koncepcji interaktywnego redagowania w Internecie wielojêzycznego
s³ownika i leksykonu geoinformatycznego, a tak¿e projektodawc¹ odpowiedniego
oprogramowania, które uzyska³o aprobatê równie¿ na forum miêdzynarodowym.
Kieruje te¿ zespo³em s³ownikowym Komisji Geoinformatyki PAU.
Swoje osi¹gniêcia Profesor Jachimski publikowa³ w krajowych i zagranicznych wydawnictwach. W sumie ukaza³o siê drukiem ponad 90 pozycji, w tym znaczna czêæ na
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forum miêdzynarodowym, w jêzyku angielskim. Publikacje w jêzyku angielskim ukaza³y
siê w cenionych w miêdzynarodowym rodowisku fotogrametrycznym, wydawanych
przez International Society for Photogrammetry and Remote Sensing, miêdzynarodowych
wydawnictwach ci¹g³ych pt. Archives of Photogrammetry and Remote Sensing, a tak¿e
w zeszytach naukowych PAN o/Kraków. Jubilat wielokrotnie przedstawia³ wyniki swoich
dociekañ i opracowañ naukowych na miêdzynarodowych kongresach International Society
for Photogrammetry and Remote Sensing oraz na sympozjach Komisji ISPRS i na forum
sympozjów International Committee for Architectural Photogrammetry. Wielokrotnie prezentowa³ referaty na krajowych konferencjach i sympozjach.
Dzia³alnoæ naukowa Jubilata znajdowa³a uznanie gremiów Komitetu Badañ Naukowych, czego dowodem s¹ liczne granty badawcze, przyznawane na wniosek Profesora Jachimskiego. Ogó³em, od 1981 roku uzyska³ 18 grantow KBN, w tym 7 promotorskich. Ponadto szereg tematów badawczych i badawczo-us³ugowych finansowanych by³o z funduszy badañ statutowych, badañ w³asnych, a tak¿e z innych róde³ zewnêtrznych. Dziêki
umiejêtnoci organizowania zespo³ów badawczych pomys³y naukowe Profesora dzia³a³y
mobilizuj¹co na wspó³pracowników, a realizacja badañ przewidzianych programem grantu
pozwala³a im doskonaliæ metodologiê pracy naukowej, bogaciæ warsztat, a tak¿e stymulowa³a studia literaturowe, przyczyniaj¹c siê do podniesienia kwalifikacji i pog³êbienia znajomoci jêzyków obcych.
Jubilat wykazywa³ w ca³ym okresie pracy na Uczelni wielkie zrozumienie dla wspó³pracy miêdzy orodkami krajowymi, a zw³aszcza dla wspó³pracy miêdzynarodowej.
Wielu wspó³pracowników Profesora wyje¿d¿a³o na sta¿e zagraniczne, a on sam wraz
ze wspó³pracownikami bra³ udzia³ w wielu kongresach International Society for Photogrammetry and Remote Sensing, w miêdzynarodowych sympozjach ISPRS i International
Committee for Architectural Photogrammetry, a tak¿e w wielu spotkaniach miêdzynarodowych i krajowych.
Podczas swojej aktywnej pracy na Uczelni Jubilat odby³ szereg sta¿y zawodowych
i naukowych w kraju i za granic¹. Sporód zagranicznych sta¿y warto wymieniæ pobyty
naukowe na politechnice w Pradze, w MIGAIK w Moskwie, w fabrykach pomiarowego
sprzêtu optyczno-mechanicznego i optyczno-mechaniczno-elektronicznego w Szwajcarii
(Wild), w Niemczech (Zeiss), we Francji (SFOM), w Kanadzie (pó³tora roku w National
Research Council i w Wydziale Konserwacji Zabytków odpowiedniego ministerstwa), we
W³oszech (pomiar amfiteatru), w Algerii (inwentaryzacja pa³acu Beja), w Grecji (inwentaryzacja ulicy portowej na wyspie Simi).
Wspó³pracowa³ te¿ i nadal wspó³pracuje przy realizacji tematów badawczych z Politechnik¹ Warszawsk¹ i z Instytutem Geodezji i Kartografii w Warszawie. Prowadzi³ badania wspólnie z Wydzia³em Konserwacji Dzie³ Sztuki Akademii Sztuk Piêknych w Krakowie. Od 1991 roku wspó³pracuje z Instytutem Fotogrametrii i Teledetekcji Politechniki Wiedeñskiej; wspó³praca ta umo¿liwi³a wymianê pracowników i oprogramowania autorskiego
opracowanego na obu uczelniach.
Profesor Józef Jachimski powiêca wiele czasu i wysi³ku na promowanie m³odej kadry.
By³ promotorem szeregu magisterskich prac dyplomowych, a tak¿e wiele prac dyplomowych recenzowa³. Wypromowa³ piêciu doktorów, a trzy nastêpne przewody doktorskie
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s¹ na ukoñczeniu. Wielokrotnie bra³ udzia³ w pracach komisji w przewodach na stopieñ doktora i doktora habilitowanego, a tak¿e na tytu³ profesora. Jest autorem wielu recenzji kwalifikacyjnych w przewodach na stopieñ i tytu³, nie tylko na zaproszenie rad ró¿nych wydzia³ów,
ale tak¿e na zaproszenie Centralnej Komisji Kwalifikacyjnej. Sam te¿ w latach 19941996 by³
cz³onkiem CKK z wyboru miêdzyuczelnianego rodowiska. Wykona³ równie¿ szereg recenzji projektów badawczych na zlecenie KBN, a tak¿e wiele recenzji wydawniczych.
Profesor Józef Jachimski prowadzi³ te¿ i prowadzi nadal intensywn¹ dzia³alnoæ wydawnicz¹. Od 1969 roku by³ Redaktorem naukowym i cz³onkiem kolegium redakcyjnego
serii Geodezja Prac Komisji Górniczo-Geodezyjnej Polskiej Akademii Nauk w Krakowie.
Po rozwi¹zaniu tej Komisji by³ jednym z g³ównych inicjatorów utworzenia Komisji Geodezji i In¿ynierii rodowiska oddzia³u krakowskiego PAN, gdzie nadal jest redaktorem zeszytów naukowych tej Komisji. Dotychczas wydanych zosta³o 40 zeszytów tej serii, która,
dziêki Jego inicjatywie, od 1980 roku wychodzi w jêzyku angielskim. Od 1991 roku by³
cz³onkiem kolegiów redakcyjnych serii Zeszytów Naukowych AGH Geodezja (obecnie
pó³rocznik Geodezja) oraz Sozologia i Sozotechnika. Przewodniczyl te¿ kolegiom redakcyjnym opracowuj¹cym ró¿ne materia³y pozympozjalne. W 1994 roku by³ inicjatorem
za³o¿enia nowego wydawnictwa ci¹g³ego pod nazw¹ Archiwum Fotogrametrii, Kartografii i Teledetekcji. Wydawnictwo to powsta³o jako wynik porozumienia Polskiego Towarzystwa Fotogrametrii i Teledetekcji, Klubu Teledetekcji Polskiego Towarzystwa Geograficznego, Sekcji Fotogrametrii i Teledetekcji oraz Sekcji Kartografii Komitetu Geodezji PAN, które
razem stanowi¹ organ za³o¿ycielski. Profesor jest przewodnicz¹cym rady programowej
tego wydawnictwa.
Jubilat dzia³a w organizacjach miêdzynarodowych, gdzie pe³ni³ szereg funkcji. W okresie 19741980 by³ przez dwie kadencje sekretarzem Komisji VI (Economic, Professional and
Educational Aspects of Photogrammetry) International Society for Photogrammetry, a póniej
przewodnicz¹cym grupy roboczej w tej Komisji. W latach 19922000 by³ cz³onkiem zarz¹du
International Committee for Architectural Photogrammetry (ICOMOS-ISPRS), w okresie
19992000 sekretarzem generalnym tego Komitetu, a tak¿e kilkakrotnie przewodnicz¹cym
grup roboczych. By³ organizatorem sympozjum miêdzynarodowego oraz szeregu sympozjów krajowych. Jest te¿ zapraszany do naukowych komitetów organizacyjnych sympozjów oraz kongresów organizowanych za granic¹.
Bierze czynny udzia³ w organizacji nauki w Polsce. Pracowa³ w Centralnej Komisji ds.
Stopni i Tytu³u Naukowego oraz w zespole KBN. Jest cz³onkiem Komitetu Geodezji PAN
i jego wiceprzewodnicz¹cym, cz³onkiem Komisji Teledetekcji w Komitetcie Badañ Kosmicznych i Satelitarnych PAN. W latach 19892001 przez trzy kadencje by³ przewodnicz¹cym
Polskiego Towarzystwa Fotogrametrii i Teledetekcji, a obecnie jest jego wiceprzewodnicz¹cym. Jest cz³onkiem Klubu Teledetekcji Polskiego Towarzystwa Geograficznego.
W 1999 by³ wspó³za³o¿ycielem Komisji Geoinformatyki Polskiej Akademii Umiejêtnoci, gdzie trzeci¹ kadencjê pe³ni funkcjê wiceprzewodnicz¹cego; jest tak¿e wspó³za³o¿ycielem i cz³onkiem komitetu redakcyjnego pó³rocznika Geoinformatica Polonica wydawanego przez PAU.
Profesor Jachimski by³ wspó³organizatorem, a póniej organizatorem zespo³ów przygotowuj¹cych zestawienia informacji bibliograficznej w zakresie fotogrametrii i teledetekcji

Profesor Józef Jachimski  zas³u¿ony fotogrametra, naukowiec, promotor nauki...

67

od okresu miêdzywojennego do lat ostatnich. Aktualnie przygotowuje, wraz z Komisj¹ ds.
Wydawnictw, której przewodniczy na forum Komitetu Geodezji PAN, internetowy system
informacji o bie¿¹cych publikacjach z zakresu geodezji i geoinformatyki, w tym geoinformatyki obrazowej. System ten ma na celu zwiêkszenie zasiêgu ró¿nych wydawnictw.
Jubilat zajmuje siê od wielu lat porz¹dkowaniem terminologii specjalistycznej dotycz¹cej geoinformatyki. Obecny etap tej dzia³alnoci ma charakter metodyczny. Profesor Jachimski zaproponowa³ i zaprojektowa³ budowê internetowego systemu informatycznego,
którego zadaniem jest umo¿liwienie interaktywnej edycji wielojêzycznego s³ownika i leksykonu geoinformatycznego, z równoczesnym udzia³em wielu redaktorów, dzia³aj¹cych
w ró¿nych rejonach kraju. Program komputerowy opracowany wed³ug Jego koncepcji
i pod Jego nadzorem umo¿liwia niemal jednoczesn¹ edycjê i wykorzystywanie nowych treci
wprowadzonych do bazy s³ownika/leksykonu. Profesor Jachimski prezentowa³ s³ownik internetowy na forum kongresu ISPRS w Istambule, a we wrzeniu 2005 r. na forum International Committee for Architectural Photogrammetry, w czasie obrad tego Komitetu w Turynie
we W³oszech. Powo³ana zosta³a tam miêdzynarodowa grupa inicjatywna, która zajmie siê
w najbli¿szym czasie organizacj¹ prac dotycz¹cych redakcji internetowego s³ownika/leksykonu w zakresie terminologii zwi¹zanej z inwentaryzacj¹ obiektów zabytkowych.
Profesor Józef Jachimski, potomek starej krakowskiej rodziny, absolwent redniej
i wy¿szej szko³y geodezyjnej, od ponad pó³wiecza jest zwi¹zany z Akademi¹ GórniczoHutnicz¹ w Krakowie. Najpierw jako student Wydzia³u Geodezji Górniczej, a póniej pracownik Zak³adu Fotogrametrii i Informatyki Teledetekcyjnej (przed 1992 r. Zak³adu Fotogrametrii). Przez 11 lat (19932005) z sukcesem kierowa³ tym Zak³adem, którym mia³em
zaszczyt i satysfakcjê przed Nim w³odarzyæ. Czyni³ to odpowiedzialnie, z kompetencjami
merytorycznymi i profesjonalnie. Sta³ siê wybitnym i uznanym specjalist¹ w zakresie fotogrametrii i teledetekcji. Jego dzia³alnoæ naukowa, zawodowa, spo³eczna i organizacyjna jest doceniana i szanowana zarówno w kraju, jak i za granic¹. Z okazji 70-lecia urodzin
oraz ponad 50-lecia lat pracy w AGH ¿yczymy serdecznie naszemu Drogiemu Jubilatowi
wszystkiego najlepszego, nieustaj¹cego zdrowia, dalszych sukcesów badawczych oraz radoci i ciep³a w krêgu Rodziny.

