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(1933–1999)

Jan Ja gie lak uro dzi³ siê 9 mar ca 1933 ro ku
w War  sza wie. Szko ³ê pod sta wo w¹ ukoñ czy³
w War sza wie (1947), podob nie jak li ceum
ogól  no kszta³ c¹ ce (1951). W tym sa mym ro ku
zo sta³ przy jê ty na stu dia na Wy dzia³ £¹cz no -
œci Po li tech ni ki War szaw skiej. W 1955 ro ku
ukoñ  czy³ pierw szy sto pieñ stu diów wy ¿ szych,
uzy s ku j¹c dy plom in ¿y nie ra ³¹cz no œci ze spe -
 cja li za cj¹ Elek tro tech ni ka Me dycz na. W tym ¿e
ro ku roz po cz¹³ pra cê w Ka te drze Fi zy ki Po li -
tech  ni ki War szaw skiej na sta no wi sku asy sten ta.

W la tach 1957–1965 pra co wa³ ja ko asy s -
tent w Ka te drze Ra dio lo gii na Wy dzia le £¹cz   -
no œci Po li tech ni ki War szaw skiej. W 1959 ro ku
ukoñ czy³ na Wy dzia le £¹cz no œci Po li tech ni ki
War szaw skiej stu dia dru gie go stop nia i otrzy -
ma³ dy plom ma gi stra in ¿y nie ra ze spe cja li -
 zacj¹ Elek tro tech ni ka me dycz na i ra dia cyj na.
W 1965 ro ku roz po cz¹³ pra cê na sta no wi sku
ad iunk ta w In sty tu cie Fi zy ki Po li tech ni ki War -
 szaw skiej. W 1967 ro ku obro ni³ na Wy dzia le
Elek tro ni ki Po li tech ni ki War szaw skiej pra cê
dok tor sk¹ Ba da nia wid ma pro mie nio wa nia
ha mo wa nia cz¹ stek be ta me to d¹ spek tro me tru
scyn ty la cyj ne go, otrzy mu j¹c sto pieñ na u ko wy
dok to ra na uk tech nicz nych.

W 1967 ro ku roz po cz¹³ pra cê w Cen tral -
nym La bo ra to rium Ochro ny Ra dio lo gicz nej na
sta no wi sku ad iunk ta, kie ru j¹c Sa mo dziel n¹
Pra cow ni¹ T³a Na tu ral ne go. W 1971 ro ku po
utwo rze niu Za k³a du Do zy me trii zo sta³ po wo -
 ³a ny na sta no wi sko kie row ni ka Pra cow ni Spek -
 tro me trii, któr¹ kie ro wa³ przez wie le lat.

W 1979 ro ku uzy ska³ sto pieñ dok to ra ha -
bi  li to wa ne go na uk tech nicz nych w za kre sie
ochro  ny po wie trza at mo sfe rycz ne go. W 1983
ro ku zo sta³ kie row ni kiem Za k³a du Do zy me t -
rii. Pod czas pra cy w Cen tral nym La bo ra to rium
Ochro ny Ra dio lo gicz nej kie ro wa³ wie lo  ma
pra ca mi na u ko wy mi w dzie dzi nie po mia rów
pro mie nio wa nia jo ni zu j¹ ce go, zw³a szcza
w za kre sie po mia rów spek tro me trycz nych. Jest

au to rem i wspó³ au to rem wie lu pu bli ka cji na -
u  ko wych.

Jan Ja gie lak jest au to rem i wspó³ au to rem
pa  ten tów do ty cz¹ cych spo so bu ci¹ g³e go po bo -
ru i kon tro li pro mie nio twór czych za nie czy sz -
czeñ po wie trza, a tak ¿e sta cji ci¹ g³e go po bo ru
i kon tro li pro mie nio twór czych za nie czy sz czeñ
po wie trza at mo sfe rycz ne go. Sta cje te pra cu j¹
w pra wie 70 miej scach na te re nie 15 kra jów
na ca ³ym œwie cie, m.in. na ato lu Mur ru oa.

Jan Ja gie lak by³ te¿ kie row ni kiem ze spo ³u,
który opra co wa³ Ra dio lo gicz ny Atlas Pol ski,
wy da ny w 1992 ro ku, przed sta wia j¹ cy miê dzy
in ny mi roz k³ad pro mie nio twór czych ska ¿eñ
te re nu kra ju po awa rii w Czar no by lu.

Od 1990 ro ku by³ dy rek to rem na u ko wym
Cen tral ne go La bo ra to rium Ochro ny Ra dio lo -
gicz nej.

Za dzia ³al noœæ na u ko w¹ otrzy ma³ wie le
na gród, m.in. Pre ze sa Pañ stwo wej Agen cji Ato -
mi sty ki oraz Mi ni stra Obro ny Na ro do wej.

Zmar³ po ciê¿ kiej cho ro bie 16 ma ja 1999
roku i zo sta³ po cho wa ny w War sza wie na Po -
w¹z kach.
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