
ANTONI PATEK-
POLAK, KTÓRY ZMIENIŁ ŚWIAT



DO WSZYSTKIEGO DOSZEDŁ SAM - UPOREM, 
PRACĄ I TALENTEM. ZREWOLUCJONIZOWAŁ 
BRANŻĘ ZEGARMISTRZOWSKĄ. WSZEDŁ DO 
HISTORII JAKO GENIALNY PRZEDSIĘBIORCA,

A JEGO ZEGARKI STAŁY SIĘ SYNONIMEM 
ZAMOŻNOŚCI ALBO PRZYNAJMNIEJ WYSOKICH 
ASPIRACJI SPOŁECZNYCH. NOSZENIE NA RĘKU 

PATKA (PISANEGO Z MAŁEJ LITERY) 
NOBILITOWAŁO PRZED STU LATY I DODAJE 

PRESTIŻU TAKŻE DZISIAJ .

•



ŻYCIORYS

Antoni Patek herbu Prawdzic to pionier przemysłowej produkcji 
zegarków, założyciel firmy Patek Philippe & Co. – pierwszej firmy w historii 
produkującej masowo zegarki kieszonkowe oraz jedne z najbardziej 
ekskluzywnych zegarków na świecie, działacz polityczny Wielkiej Emigracji.

Urodził się 14 czerwca 1812 roku w Piaskach Szlacheckich 
(województwo lubelskie) w rodzinie szlacheckiej. Jego rodzicami byli Anna
z domu Piasecka i Joachim Patek, Miał 10 lat, gdy przeprowadził się do
Warszawy.

W wieku siedemnastu lat wstąpił do wojska Królestwa Polskiego, do 
1 Pułku Strzelców Konnych Jazdy Augustowskiej. Gdy w 1830 r. 
wybuchło powstanie listopadowe wziął w nim czynny udział. Był ranny dwa 
razy.

3 października 1831 został odznaczony Krzyżem Złotym Orderu Virtuti 
Militari.

Prawdzic

(herb szlachecki)



PRZEPROWADZKA I NOWE ŻYCIE

Antoni Patek po jakimś czasie udał się do Szwajcarii i na stałe 

osiadł w Genewie. Tu początkowo uczył się malarstwa, aby

w przyszłości skupić się na sztuce zegarmistrzowskiej.

Zaczął od kupowania mechanizmów zegarków u sławnych

genewskich mistrzów. W 1839 r. w wraz z innym polskim 

emigrantem Franciszkiem Czapkiem, otworzył manufakturę 

artystycznych zegarków. Były to nie tylko nowoczesne, 

precyzyjne mechanizmy, ale wprost dzieła sztuki, bowiem Patek 

doskonale opanował wszelkiego rodzaju zdobnictwo. Czapek miał 

większe doświadczenie, ponieważ wcześniej w kraju

pracował w zawodzie zegarmistrzowskim.

W rozrastającej się firmie Patek Czapek zatrudniano polskich 

zegarmistrzów przybywających głównie z Królestwa Polskiego.

Pieczęć firmy Patek 

Czapek



WŁASNA DZIAŁALNOŚĆ

W 1844 r. podczas wystawy w Paryżu, Antoni 

Patek poznał francuskiego zegarmistrza Adriena 

Philippe'a, który skonstruował mechanizm 

naciągowy z koronką, dzięki któremu nie potrzeba 

już było używać kluczyka do nakręcania

zegarka. Gdy w 1845 roku wygasła umowa

u spółki, Patek rozstał się z Czapkiem i założył

własną firmę. Na stanowisku dyrektora 

technicznego zatrudnił w niej właśnie Philippe'a.
Po prawej Antoni Patek

Po lewej Adrien Philippe



WYRÓŻNIENIA

Antoni Patek został wyróżniony tytułem 
hrabiowskim przez papieża Piusa IX. Choć na 
emigracji pozostał do końca życia, nie zaprzestał 
interesować się sprawami polskimi – wspierał 
wydarzenia Wiosny Ludów, opiekował się 
uchodźcami po klęsce powstania styczniowego
i do końca swoich dni pozostał działaczem 
katolickim.

3 października 1831 został odznaczony 
Krzyżem Złotym Orderu Virtuti Militari.

Order Virtuti Militari



CIEKAWOSTKA

W 1851 r. na Wystawie Światowej w Londynie - ich zegarek 

zakupiła królowa Wiktoria, by nosić go jako broszkę przy sukni -

firma otrzymała złoty medal. W 1868 r. dla węgierskiej księżnej 

Kocewicz firma Patek Philippe wykonała jeden z pierwszych na 

świecie zegarków na rękę.

Do innych znamienitych klientów firmy Patek Philippe należeli 

m. in. Piotr Czajkowski, Maria Skłodowska-Curie, Albert Einstein, 

papież Pius XII, Walt Disney, a nawet Józef Stalin.



POCZĄTKI FIRMY PATEK 
PHILIPPE

W 1851 r. firma zmieniła nazwę na Patek Philippe, a jej 
współwłaściciele wyznaczyli sobie za cel produkcję zegarków pięknych 
i najlepszych na świecie. Zamierzenia udawało im się skutecznie 
realizować. Zdobyli kilkaset międzynarodowych nagród i szybko stali się 
ulubioną manufakturą światowej arystokracji.

Sukcesy swe firma Patek Philippe uzyskiwała dzięki przestrzeganiu 
następujących zasad Antoniego Patka: jakość produkowanych zegarków 
musi być utrzymywana na najwyższym możliwym do osiągnięcia poziomie; 
trzeba umieć wprowadzać nowe wynalazki i rozwiązania konstrukcyjne, 
które pozwolą uzyskać przewagę techniczną nad konkurencją.

Ekskluzywny zegarek firmy 

Patek Philippe & Co



ZEGARKI "PATEK PHILIPPE"

Logo firmy

Zegarki marki Patek-Philippe nieprzerwanie 

zaliczane są do najlepszych i najdroższych na 

świecie. W 1933 r. firma ustanowiła rekord, 

konstruując i sprzedając amerykańskiemu 

bankierowi Henry'emu Gravesowi najbardziej 

skomplikowany na owe czasy zegarek 

kieszonkowy z 24 funkcjami. Egzemplarz ten 

w 1999 r. na aukcji w Nowym Jorku został 

sprzedany za 11 mln dolarów.



NOWOCZESNE ZEGARKI FIRMY 
PATEK PHILIPPE

Najdroższy zegarek świata:

Patek Philippe Grandmaster Chime



DLACZEGO ZMIENIŁ ŚWIAT?

Mimo, że Antoni Patek do śmierci pozostał na emigracji, 

nigdy nie zapomniał o swojej Ojczyźnie.

Wspomagał Polaków wszystkimi siłami, lecz jego osoba 

zdaje się być zapomniana w naszym kraju. Na próżno szukać 

wzmianki o nim w podręcznikach do historii i w polskich 

mediach, dlatego warto poznać historię o polskim hrabim, 

który wywarł ogromny wpływ na przemysł zegarmistrzowski 

i zrewolucjonował świat.

Patek jest jednym z wielu, którzy odcisnęli piętno 

w dziejach świata,



DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ.

Martyna Czyżyk kl.III gim.
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