
Tech niki Polskiej Akademii Nauk, kie ro wa ne -
 go przez profesora Janusza Grosz kow skie go.
Profesor Janusz Groszkowski był promoto rem
jego pracy doktorskiej (1963) i recenzentem
pra cy habilitacyjnej (1967).

Tytuł profesora, nadany przez Radę Pań -
stwa, Jerzy Klamka uzyskał w 1976 roku.

W latach 1954–1959 Jerzy Klamka pro -
wa dził prace badawcze w dziedzinie diod
pros tow niczych. Opracował pierwszy w Pol -
sce szereg typów germanowych diod o prą-
dach wyprostowanych od 100 mA do 200 A,
a następnie — serie krzemowych diod pros-
towniczych o prądach od 0,3 do 100 A. Dio dy
te zostały wdrożone do produkcji labo rato ryj -
nej w jego pracowni w IPPT Polskiej Aka de mii
Nauk. Znalazły zastosowanie w pio nierskich
rozwiązaniach aparatury konstruowanej w róż -
nych instytucjach cywilnych i wojskowych,
zastępując lampy elektro nowe lub stosy pros -
townicze. W tym okresie opracował też sze reg
typów diod Zenera o na pięciu ograniczającym
od kilku do kilku dzie sięciu woltów, a także
pierw sze fotodiody. Do diod Zenera powrócił

JERZY WŁADYSŁAW
KLAMKA
Jerzy Władysław Klamka urodził się 30 lis to -
pa da 1931 roku w Przemyślu w rodzinie woj -
s ko wej. Tu rozpoczął naukę w szkole po -
wszech nej, którą ukończył w Radomsku pod -
 czas woj ny. Naukę kontynuował w Gim na zjum
i Liceum Ogólnokształcącym im. Tadeusza
Reytana w War  sza wie. W latach 1950–1956
studiował na Wydziale Elektrycznym, a nas tęp -
nie Wydzia le Łączności Politechniki War szaw -
skiej, uzyskując dyplom inżyniera łączności
(1954) i dyplom magistra inżyniera łączności
(1956).

W późniejszych latach pogłębiał wiedzę
na naukowych stażach zagranicznych. W 1961
roku przez 3 miesiące pracował w De par te -
mant de Recherches Physico-Chemique de la
CSF (Compagnie Generale de Telegraphie Sans
Fil) w Paryżu. Tematem jego badań była tech -
nologia mikrofalowych diod o zmiennej po -
jem ności. W 1965 roku, przez 3 miesiące pra -
cował w Université de Paris, Laboratoire de
Physique de I’École Normale Supérieure, pro -
wadząc badania dotyczące konstrukcji i tech   -
nologii przyrządów półprzewodni ko wych do
pomiaru niskich temperatur (opra co wał przy -
rząd do pomiaru temperatury ciekłego wo do ru
i ciekłego helu). W latach 1967–1968 pro wa -
dził badania w University of Waterloo, De part -
ment of Electrical Engi ne ering, Waterloo, On ta -
rio, Canada (grant fi nan sowany przez NASA),
pracując nad przy rządem o ujemnej rezys tan -
cji, opartym na półprzewodniku InSb, z prze -
zna czeniem do pracy w niskich temperatu-
rach. Technologię tego przyrządu opatentował
w 1978 roku.

Pracę zawodową w Polsce rozpoczął
w 1954 roku jako inżynier w Zakładzie Elek -
troniki Instytutu Podstawowych Problemów
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K
w latach 1974–1977, opracowując i patentu-
jąc ich nową techno lo gię (zastosowaną w fab -
ry ce „TEWA”).

W 1959 roku Jerzy Klamka rozpoczął pra -
ce naukowo-badawcze w dziedzinie mikro fa -
lowych przyrządów półprzewodnikowych dla
rozwijającej się polskiej radiolokacji i techni-
ki mikrofalowej. Przyrządy takie nie były dos -
 tęp ne w kraju (podlegały ścisłemu embargo).
Wszyst kie opracowane przy rządy były pro du -
kowane w laborato riach Instytutu Tech no lo gii
Elektronowej PAN, któ ry, na bazie Zakładu
Elek troniki IPPT PAN, współtworzył Jerzy Klam -
ka. Pro wa dzone przez niego szeroko zakro jo -
ne prace badawczo-rozwojowe, ze związaną
z nimi produk cją opracowanych przy rzą dów,
powodowały powiększanie zespołu współ pra -
cowników. Jerzy Klamka organizował więc
ko lejne pracownie, zakłady i pion naukowy,
któ rymi kierował. W latach 1994–1998 był
zas tępcą dyrektora Instytutu Technologii Elek -
tronowej ds. badań i rozwoju. Dostępność
przy rządów mikrofalowych w Polsce przy -
czy niła się do rozwoju radiolokacji i techni -
ki mi kro falowej. Głównymi odbiorcami byli
Prze  mys łowy Ins tytut Telekomunikacji i Cen -
trum Naukowo-Produkcyjne Elektroniki Pro -
fesjonalnej.

W 1961 roku Jerzy Klamka opracował
pierw  sze waraktory do wzmacniaczy pa ra met   -
rycznych, a w latach następnych — wa rak -
tory przeznaczone do pracy w po wie la czach
częstotliwości i układach przestrajających.
W 1967 roku podjął prace badawcze nad przy -
rządami do generacji mikrofal w pa śmie X.
Do tyczyły one diod lawinowych oraz diod
Gun na — opracował kilka typów diod o mo cy
od 10 do 300 mW. W 1972 roku pod jął pra ce
nad diodami PIN, a w dalszej kolej ności (1977)
— nad diodami Schottky’ego przeznaczonymi
do pracy w de tektorach i mie szaczach.

W latach 80. i 90. pod kierownictwem pro -
 fesora Jerzego Klamki opracowano pierwsze
tranzystory mikrofalowe. Podjęto też prace nad
hybrydowymi i monolitycznymi mikrofa lo wy -
mi układami scalonymi i tranzystorami HEMT.
Opracowano pierwsze podzespoły mi kro fa lo -
we. W 2000 roku zaprzestano w ITE dalszych
badań w dziedzinie przyrządów mi kro fa lo -
wych na podstawie decyzji ów czes nego dy -
rek tora Instytutu, mimo sprzeciwu przemysłu
radiolokacyjnego i MON. Cały po  tencjał nau -
kowo-badawczy został zmar no wa ny, a Jerzy
Klamka przeszedł na emeryturę.

Wyniki prac naukowo-badawczych Je rze go
Klamki i jego współpracowników przedsta wio -
no w 130 publikacjach i 8 patentach. W swoim
dorobku ma też 5 monografii: Dio dy germa no -

we i krzemowe (WNT, Warszawa 1960), Pół -
prze wodnikowe diody o zmiennej pojemności
(WNT, Warszawa 1963), Diody mi krofalowe
pół przewodnikowe (WNT, War sza wa 1973),
Mi krofalowe przyrządy pół prze wodnikowe
(WNT, Warszawa 1982) i Hete ro złączowe
przy rządy półprzewodnikowe na zakres mi -
kro fal i fal milimetrowych (Agencja Lot nic twa
ALTAIR Sp. z o.o., 2002).

W latach 1969–1991 Jerzy Klamka pra co   -
wał jako nauczyciel akademicki w Insty tu cie
Radioelektroniki Politechniki War szaw skiej.
Pro  wadził wykłady dotyczące mikrofalo wych
przyrządów półprzewodnikowych. Pod jego
kie rownictwem wykonano wiele prac ma gis -
ter skich, był promotorem 3 prac dok tor skich
i recenzentem prac doktorskich i habilitacyj -
nych.

W latach 90. brał również udział w pracach
organizacji międzynarodowych jako se nior
mem ber IEEE (od 1987), w latach 90. zor ga ni -
zował Electron Devices Chapter of The Po land
Section IEEE i przez dwie kadencje był jego
prze wodniczącym; przez dwie ka den cje brał
udział w pracach Management Com mittee
of Microwawe European Confe ren ces, będąc
przed stawicielem krajów Środ ko wej i Wschod -
niej Europy.

Jerzy Klamka był wielokrotnie wyróżnia ny
i nagradzany za swoje osiągnięcia. Odzna czo -
no go Krzyżem Kawalerskim Orderu Od ro dze -
nia Polski (1978), Złotym Krzyżem Zasługi
(1974), Medalami „Za Zasługi dla Obron noś -
ci Kraju”: Brązowym (1962), Srebr nym (1973)
i Złotym (1978), Złotą Odznaką „Za Zasługi
dla Rozwoju Przemysłu Maszy nowego” (1976),
Medalem im. Profesora Ja nu sza Grosz kow skie -
go (2008). Otrzymał też wiele nagród, m.in.
Nagrodę Państwową II stop nia zespołową
(1964) i około 20 in nych nagród z resortów
na uki, przemysłu i obrony.

Jerzy Klamka pracuje nadal w dziedzinie
elektroniki. Jest od 2008 roku konsultantem
w Przemysłowym Instytucie Telekomunikacji
S.A. Od czterdziestu lat należy do Sekcji Mi -
kro fal Komitetu Elektroniki i Telekomunikacji
PAN. Pracuje aktywnie w Stowarzyszeniu Elek -
 tryków Polskich (jest członkiem od 20 lat) oraz
w Wydawnictwie SIGMA-NOT, gdzie od 2002
roku pełnił funkcję pełnomocnika zarządu i re -
daktora naczelnego miesięcznika „ELEKRTO -
NI ZACJA”, a po jego rozwiązaniu — mie sięcz -
nika naukowo-technicznego „ELEK TRONIKA
— konstrukcje, technologie, zastosowania”,
który zorganizował w 2004 roku.

Zainteresowania pozazawodowe: historia
II wojny światowej i działka.
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