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Narcyz Eugeniusz Klatka urodził się w 1925 roku 
w Radominie, ówczesna gm. Naramice. W roku 1948 
ukończył Liceum Ogólnokształcące im. Tadeusza 
Kościuszki w Wieluniu, a w 1952 r. uzyskał dyplom 
inżyniera elektryka. Po ukończeniu studiów wyż-
szych na Wydziale Elektrycznym Politechniki Gdań-

skiej w r. 1952 uzyskał dyplom inż. elektryka. W roku 1961 na tym wydziale 
otrzymał dyplom magistra inżyniera.

W latach 1955–1957 studiował w Wyższej Oficerskiej Szkole Morskiej w Le-
ningradzie w specjalności okrętowego minera-torpedysty. Pracował w Służbach 
Technicznych i Uzbrojenia Marynarki Wojennej. Specjalizował się w broni pod-
wodnej oraz kierował Stacją Minowo-Badawczą Marynarki Wojennej. W la-
tach 1958–1975 był komendantem Ośrodka Badawczego Marynarki Wojennej, 
a w latach 1975–1990 kierownikiem Zakładu Odporności Udarowej Instytutu 
Podstaw Budowy Maszyn Okrętowych Akademii Marynarki Wojennej. Na tej 
uczelni doktoryzował się w 1989 r. w zakresie nauk technicznych. Od roku 1971 
pracował na stanowisku docenta. W roku 1990 przeszedł w stan spoczynku 
w stopniu komandora.

W latach 1995–1996 był redaktorem naukowym dzieła W.S. Churchilla Druga 
wojna światowa w wydawnictwie Phantom Press International.
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Opublikował około 250 artykułów naukowych i popularnonaukowych. Au-
tor książek z dziedziny cybernetyki i techniki wojenno-morskiej: Z Pertem per 
ty (1967), Konflikt i gra (1968), Prace podwodne (1971), Mały słownik cyber-
netyczny (1973), Mina morska wz. 08/39 (1973), Konstrukcje obron biernych. 
Odporność udarowa okrętu (1985), Kompanie akademickie. Gdański Fakultet 
Wojskowy 1947–1952 (1997), Polskie żywe torpedy w 1939 roku (1999).

Narcyz Klatka uzyskał wiele patentów i wzorów użytkowych. Zajmował się 
terminologią morską i cybernetyką. Po przejściu z czynnej służby w stan spo-
czynku do ostatnich chwil swojego pracowitego życia z żarliwym zapałem roz-
wijał na gruncie literackim swoje zainteresowania historyczno-naukowe. Wtedy 
to powstał Wieluński wrzesień 1939 (2004), którego drugie wydanie poprawione 
i uzupełnione ukazało się tuż przed Jego śmiercią. Napisał też Wieruszowski 
wrzesień 1939 i Wieruszów w latach 1945–1948, które doczekają się wydania 
niebawem.

W swoich wielu artykułach pisał w wieluńskich i wieruszowskich tygodni-
kach o wrześniu 1939 r. oraz życiu mieszkańców ziemi wieluńskiej w latach 
1945–1948.

W publikacjach wnikliwie dokumentował ważne wydarzenia z okresu II woj-
ny światowej, ocalając w ten sposób od zapomnienia.

Miał duszę przenikliwego poszukiwacza – dokumentalisty. Jego książki ce-
chują się wybitnymi wartościami poznawczymi, przekazywanymi z autentyczną 
pasją rzetelnego badania i weryfikowania prawdy historycznej.

Szczególnym sentymentem darzył rodzinną ziemię wieluńską, która była dla 
Niego głębokim źródłem inspiracji twórczych.

Był człowiekiem wielkiego serca, życzliwym dla ludzi, otwartym i prawym. 
Takiego zachowamy Go w naszej wdzięcznej pamięci.

Zmarł w Gdyni 8 września br. Jego zwłoki spoczęły 18 września na Cmentarzu 
Katolickim na Dołach w Łodzi.
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