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Doc. dr inż. Józef Cisło
Józef Cisło urodził się 1
sierpnia 1931 roku w Jaśle.
Ukończył Gimnazjum w Jaśle i
następnie,
w roku 1951,
rozpoczął studia na Wydziale
Włókienniczym
Politechniki
Częstochowskiej.
W
1955
ukończył studia pierwszego
stopnia, a w roku 1957 uzyskał
dyplom magistra inżyniera na tym Wydziale.
Już w czasie studiów, w roku 1953, został
zatrudniony jako zastępca asystenta w Katedrze
Fizyki Technicznej Politechniki Częstochowskiej,
gdzie pracował aż do roku 1978.
Pracę doktorską obronił w roku 1970 na
Wydziale Chemicznym Politechniki Śląskiej w
Gliwicach, po czym w 1971 roku został mianowany
docentem w Politechnice Częstochowskiej, pełniąc
funkcję zastępcy dyrektora Instytutu Fizyki.
Od 1 września 1979 roku, decyzją Ministra Nauki, Szkolnictwa Wyższego i Techniki, został
przeniesiony na stanowisko docenta etatowego w
Politechnice Świętokrzyskiej w Kielcach.
W okresie pracy na Wydziale Budownictwa Politechniki Świętokrzyskiej pełnił funkcję kierownika
Zakładu Budownictwa Przemysłowego i Fizyki
Budowli w Instytucie Konstrukcji Budowlanych, a
od 1 września 1981 roku także funkcję prodziekana
ds. badań naukowych i współpracy z przemysłem. W
trakcie pracy w Politechnice Świętokrzyskiej był
również
redaktorem
naukowym
zeszytów
naukowych „Budownictwo" tej uczelni.
1 listopada 1983 roku ponownie podjął pracę w
Politechnice Częstochowskiej na stanowisku docenta
etatowego Wydziału Budownictwa, jako kierownik
Zakładu Budownictwa Ogólnego, którą to funkcje
pełnił aż do śmierci. 1 września 1984 roku objął
stanowisko prodziekana ds. organizacji i rozwoju
Wydziału Budownictwa. Od 1 października 1986
roku do 30 listopada 1990 roku sprawował funkcję
dziekana wydziału, po czym, od 1 grudnia 1990
roku, funkcję prodziekana ds. nauki.

W okresie Jego działalności na Wydziale
Budownictwa Politechniki Częstochowskiej nastąpił
wyraźny rozwój tego wydziału. Jako prodziekan, a
następnie dziekan, podjął szereg działań mających
na względzie rozwój samodzielnych, jak również
młodych
pracowników
nauki.
Zorganizował
działalność kilku laboratoriów dydaktycznych, był
redaktorem naukowym zeszytów naukowych,
3udownictwo''. Był także inicjatorem współpracy
Wydziału Budownictwaz ośrodkami naukowymi i
naukowo-badawczymi w kraju i za granicą, m.in. z
Moskiewskim
Instytutem
Inżynieryjno-Budowlanym oraz IPB /Integrales Planen am Bau/ w
RFN.
Głównym obiektem zainteresowań naukowych
doc. Józefa Cisły w ostatnich latach były zagadnienia budownictwa energooszczędnego. Prowadził w
tej dziedzinie ścisłą współpracę z Instytutem Podstawowych Problemów Techniki PAN w Warszawie w
ramach CPBP 02.21 „Energobudynek". Brał również
udział w pracach Sekcji Fizyki Budowli PAN, będąc
jej członkiem od 1987 roku.
Jego dorobek naukowy obejmuje około 40
pozycji. Opublikował również skrypty z zakresu
fizyki i fizyki budowli. Zasadnicza część publikacji
dotyczyła budownictwa energooszczędnego i fizyki
budowli. Kierował także licznymi pracami
naukowo-badawczymi wykonywanymi na rzecz
gospodarki narodowej.
Dowodem uznania dla działalności naukowody-daktycznej były dwie nagrody Ministra Nauki,
Szkolnictwa Wyższego i Techniki.
W okresie pracy zawodowej docent Józef Cisło
otrzymał także szereg dyplomów, medali i
odznaczeń, w tym Krzyż Kawalerski OOP, Złoty i
Srebrny Krzyż Zasługi, Medal Edukacji Narodowej.
Docent Józef Cisło był człowiekiem bardzo
pracowitym. W okresie pracy na Wydziale
Budownictwa Politechniki Częstochowskiej był
gotowy do prowadzenia rozmów z pracownikami,
udzielania im rad i rozwiązywania problemów. Był
człowiekiem życzliwym, posiadał umiejętność
współpracy z ludźmi oraz rozwiązywania nierzadko
trudnych problemów, związanych z pełnieniem
odpowiedzialnych funkcji.
Docent Józef Cisło zmarł niespodziewanie, w
pełni sił twórczych 6 października 1991 roku.

