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Jan Cisło, syn Adama i Anieli z domu Kosz, urodził się 10 V 1912 r. Antoniówce w 
województwie lubelskim. Po ukończeniu Państwowego Gimnazjum w Tomaszowie 
Lubelskim w 1931 r. rozpoczął studia na Oddziale Mierniczym Wydziału Inżynierii Lądowej 
i Wodnej Politechniki Lwowskiej. Zdany na własne siły studiował z przerwami, uzyskując w 
1938 r. absolutorium i zaliczenie pracy dyplomowej z zakresu fotogrametrii. W tym też roku 
został powołany do wojskowej służby czynnej. Jako żołnierz z cenzusem uczestniczył w 

działaniach wojennych do końca września 1939 roku. W czasie okupacji brał czynny udział w 
walce o wyzwolenie narodowe w ramach organizacji podziemnych. W 1943 r. zdał egzamin 
dyplomowy w Wyższym Instytucie Technicznym - dawnej Politechnice Lwowskiej - a w r. 
1946 nostryfikował dyplom na Wydziałach Politechnicznych przy AGH w Krakowie. 

Pracę zawodową rozpoczął jeszcze w czasie studiów w okresie międzywojennym, w różnych 
biurach mierniczych przysięgłych we Lwowie i Brześciu n. Bugiem, odbywając 
wszechstronna praktykę w rozmaitych działach prac inżynierskich. 

Działalność naukowa rozpoczął w 1946 r. na Wydziale Inżynierii Lądowej i Wodnej 
Wydziałów Politechnicznych AGH w Krakowie, początkowo jako starszy asystent, a później 
adiunkt w Katedrze Urządzeń Rolnych. W 1951 r. rektor AGH w Krakowie powierzył inż. 
Cisło organizację i kierownictwo nowo utworzonego Zakładu Fotogrametrii na tej uczelni. W 
pierwszym okresie nowej działalności oddał się całkowicie pracom organizacyjnych i 
dydaktycznym Zakładu. Organizował poszczególne pracownie i czynił usilne starania o 
zdobycie koniecznych przyrządów fotogrametrycznych. W 1954 r. otrzymał nominację na 
zastępcę profesora. Z okresu tego pochodzą pierwsze prace na temat fotogrametrii. W tym też 
czasie rozpoczął działalność naukowo-badawczą w zorganizowanej przez siebie placówce. 
Inicjował pionierskie prace w zakresie fotogrametrycznych opracowań nietopograficznych. 
Wykonując pełną inwentaryzację zabytkowych zamków w Pieskowej Skale i Baranowie 
Sandomierskim, przeprowadził prace badawcze na temat zastosowania fotogrametrii do 
inwentaryzacji zabytków architektonicznych. Pierwszy w Polsce rozpoczął prace naukowo-
badawcze związane z wykorzystaniem metod fotogrametrii do opracowań map i planów 
kopalń odkrywkowych. Niezależnie od intensywnej działalności naukowo-badawczej, 
pogłębiał studia zarówno w kraju jak i za granicą w zakresie najnowszych osiągnięć z 
dziedziny aerofotogrametrii. Przejawiał również działalność społeczną, szczególnie na terenie 
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Polskiego Towarzystwa Fotogrametrycznego jako przedstawiciel Polski do Komisji V 
Międzynarodowego Towarzystwa Fotogrametrycznego. 

W pełni rozwijających się sił twórczych i nowych planów, nieoczekiwanie nagle śmierć 
przerwała pracowite życie w dniu 2 X 1961 r. Prof. Jan Cisło reprezentował typ naukowca-
pedagoga-inżyniera, a równocześnie doświadczonego praktyka w wielu działach inżynierii. 
Należał do ludzi o dużym takcie i wysokiej kulturze osobistej. Jako przełożony był zawsze 
pełen troski o swoich pracowników, a jako człowiek charakteryzował się stale nie słabnącą 
chęcią niesienia pomocy bliźnim. 
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