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Nominacja
profesorska
Dr hab. inż. Józef Gil profesorem
nauk technicznych
Postanowieniem z 30.06.2008 Prezydent RP Lech
Kaczyński nadał dr hab. inż. Józefowi Gilowi tytuł profesora nauk technicznych.
Józef Gil (ur. w 1937 r.) był pracownikiem naukowodydaktycznym na Wydziale Inżynierii Lądowej i Środowiska Uniwersytetu Zielonogórskiego. Okresowo pełnił
funkcję kierownika Zakładu Geotechniki i Geodezji oraz
zastępcy dyrektora Instytutu Budownictwa. Jest autorem
około 100 publikacji naukowych, monograﬁi, podręczników, wygłoszonych referatów na konferencjach krajowych i zagranicznych, promotorem prac doktorskich,
recenzentem monograﬁi, podręczników oraz projektów
badawczych.
Działalność naukowa profesora Józefa Gila koncentrowała się w dziedzinie geodezji inżynieryjnej w zakresie
analizy i interpretacji geodezyjnych wyników pomiarów
deformacji ze szczególnym uwzględnieniem badania
modeli przemieszczeń. Postawione zadania, związane
z rzeczywistymi problemami optymalizacji bez ograniczeń oraz z ograniczeniami, rozwiązywał za pomocą
metod klasycznych i sieci neuronowych.
Przetwarzanie informacji wymienionymi metodami
Profesor realizował w ujęciu liniowym, a w większości

przypadków w ujęciu nieliniowym, z uwzględnieniem
metod redukcji bazy danych w celu uzyskania ich najlepszej reprezentacji. W ostatnich latach podjął próbę
wykorzystania sieci neuronowych wszczepionych na
grunt systemów rozmytych do rozwiązywania zagadnień inżynierskich z dziedziny geodezji inżynieryjnej.
Jest członkiem Komitetu Redakcyjnego czasopisma
Uniwersytetu Zielonogórskiego Civil and Enviromental
Engineering Reports.
Marek Dankowski

Prestiżowa
nagroda dla
historyka
W styczniu bieżącego roku Narodowe Centrum Kultury (NCK) ogłosiło wyniki konkursu na pracę doktorską
z zakresu nauk historycznych i pokrewnych. Była to kolejna edycja projektu „Konkursy na prace doktorskie”,
wchodzącego w skład programu „Kurs na kulturę”.
Laureatem pierwszej nagrody (publikacja pracy doktorskiej nakładem Narodowego Centrum Kultury oraz
5000 zł) został dr Ireneusz Wojewódzki – autor pracy
pt. Kazimierz Sosnkowski – obraz żołnierza i polityka
podczas II wojny światowej, napisanej pod kierunkiem
prof. dr. hab. Włodzimierza Suleji. Praca ta ukaże się
drukiem, nakładem NCK w 2009 roku.
Doktor Ireneusz Wojewódzki jest pracownikiem Instytutu Historii Uniwersytetu Zielonogórskiego. Nagrodzona praca doktorska została obroniona z wyróżnieniem na Wydziale Humanistycznym Uniwersytetu
Zielonogórskiego w czerwcu 2007 roku. Autor jest historykiem XIX i XX wieku, specjalizującym się w historii politycznej II Rzeczypospolitej. Zajmuje się dziejami
Polski i Polaków podczas II wojny światowej oraz losami polskiego powojennego uchodźstwa politycznego.
Opublikował kilkanaście artykułów naukowych. W roku
2005 dr Wojewódzki był stypendystą Polonia Aid Foun-

dation Trust. Stypendium pozwoliło mu dokonać kwerendy archiwalnej w polskich i angielskich ośrodkach
naukowo-badawczych w Londynie.
Bohater biograﬁi – generał Kazimierz Sosnkowski
(1885-1969) jest jednym z najwybitniejszych Polaków
XX wieku. Od 1904 r. był działaczem Polskiej Partii Socjalistycznej, w 1908 r. współorganizatorem Związku
Walki Czynnej, w 1910 r. Związku Strzeleckiego i Strzelca. Bliski współpracownik Józefa Piłsudskiego, w okresie I wojny światowej w I Brygadzie Legionów Polskich,
zastępca Piłsudskiego i szef jego sztabu, w 1917 internowany wraz z Piłsudskim przez Niemców w twierdzy
magdeburskiej. W pierwszych latach niepodległej Polski
wiceminister spraw wojskowych, a w wojnie z Rosją w
1920 r. dowódca armii rezerwowej. W latach 1920-1924
był ministrem spraw wojskowych. W czasie przewrotu
majowego w 1926 r. próbował popełnić samobójstwo, co
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