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Ciekawostka
W poszukiwaniu kontaktów handlowych Antoni Patek
podróżował m.in. do Anglii (1847),
Stanów Zjednoczonych (1854) i Rosji
(1858). Czynnie uczestniczył w akcjach
pomocy polskim uchodźcom, a także był
aktywnym działaczem katolickim. Od
papieża Piusa IX otrzymał tytuł
hrabiowski ( herbu Prawdzic). Firma
Patka kilkakrotnie zmieniała właścicieli; od
kilkudziesięciu lat jest ona w posiadaniu rodziny
Sternów(od 1932 r.), zachowała jednak dawną nazwę.

A

ntoni Norbert Patek - po śmierci ojca, mając
16 lat, musiał w Warszawie zarabiać na
utrzymanie rodziny. W 1828 r. wstąpił do 1. Pułku
Strzelców Konnych Jazdy Augustowskiej i wziął
udział w Powstaniu Listopadowym, był też
dwukrotnie ranny. Awansował do stopnia
podporucznika i został odznaczony Złotym Krzyżem
Virtuti Militari. Po upadku Powstania musiał udać się
na emigrację - do Francji i osiedlić w Cahors, potem
w Amiens, gdzie był zatrudniony, jako zecer. Po
dwóch latach zmuszony do przeniesienia się do
Szwajcarii. Początkowo podejmował się tu różnych
zajęć: w Veroux koło Genewy handlował likierami i
winami, uczył się malowania, aż wreszcie pod
wpływem zaprzyjaźnionej rodziny Moreau zajął się
zegarmistrzostwem. W 1839 r. Antoni Patek ożenił
się z Ludwiką Denisard. W dniu 1 maja 1839 roku w
Genewie Antoni Patek wraz z Franciszkiem
Czapkiem, z pochodzenia Czechem, utworzyli
manufakturę wytwarzającą zegarki. W
przedsięwzięciu tym finansowo uczestniczyli też
pierwsi pracownicy firmy, m.in. polscy zegarmistrze:
Wawrzyniec i Wincenty Gostkowskcy oraz Władysław
Bandurski. W 1845 roku Patek i Czapek rozstali się.
Miejsce Czapka w spółce zajął trzydziestoletni
Francuz, Adrien Philippe, wynalazca mechanizmu
naciągowego z koronką. Powstała wówczas nowa
spółka, pod nazwą "Patek i Spółka", przekształcona 1
stycznia 1851 r. w istniejącą do dziś firmę o nazwie
PATEK-PHILIPPE.
Położenie
CH – 1203 Genève – Châtelaine
Cimetiere de Châtelaine

Chemin François-Furet 71
Po wejściu na cmentarz, od pomnika „Matki z dziećmi”,
aleja po prawej. W głębi alei, w sektorze krypt, grób przy
samym murze cmentarnym, pod wielkim drzewem.

Dojazd
Samochodem z Cathèdrale Saint-Pierre de Genève
około 4, 2 km w kierunku Rue de Lyon i Chemin
Francois Furet.
Zobacz: Biogram Antoni Norbert Patek
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A

Polonika Firmy Patek Philippe

Wygląd Art Deco przebudową w 1999 r.

ntoni Norbert Patek urodzony w Piaskach
koło Lublina, stworzył w Szwajcarii firmęimperium, produkującą najdroższe zegarki świata. W
1839 r. otworzył w najdroższym miejscu w Genewie,
przy Quai General Guisan, fabrykę zegarków.
Perfekcyjny mechanizm i ozdobna koperta ze złota,
najpierw z polskimi motywami patriotycznymi, to
cechy charakterystyczne pierwszych wyrobów.
Zegarki dla bogaczy zrobiły furorę. 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. Spośród zastosowanych przez firmę
nowatorskich rozwiązań technicznych
najważniejszymi były: naciąg za pomocą koronki
(1841 r.) i niezależny sekundnik ( 1846 r.), a także
rozpoczęcie produkcji zegarków naręcznych, które
obecnie zdominowały wszystkie inne rodzaje
zegarków. Zegarki Patka nosili: Einstein, królowa
Wiktoria, car Mikołaj II, Ryszard Wagner, Piotr
Czajkowski, Lew Tołstoj, Maria Skłodowska-Curie,
Federico Fellini. Noszą Sophia Loren, Michał
Gorbaczow i Elton John, Karl Rummenigge, Franz
Beckenbauer i Claudia Schiffer.
Po nabyciu w 1999r. budynku Art Deco, potomkowie
Charlesa i Jean Sternów, Philippe, jego syn
Thierry - obecni właściciele Firmy - postanowili
stworzyć swoiste sanktuarium poświecone
zegarkom. W 2001 r. otwarto uroczyście Patek
Philippe Museum, w którym prezentowane są
czasomierze od XVI wieku oraz wyroby, które były
dziełem mistrzów zatrudnionych w Firmie Patek
Philippe, istniejącej już ponad 160 lat na światowym
rynku zegarmistrzowskim.
Położenie
CH - 1205 Geneva
Rue des Vieux-Grenadiers 7
Dojazd
Środkami transportu publicznego: autobusy linii 1 i 4
(przystanek Ecole de Mèdecine), tramwaje linii 12 i
13: Plainpalais.
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Od Antoniego Norberta Patka do Thierry Sterna

171 lat Firmy PATEK-PHILIPPE

Genève,
Manufaktura
Patek Philippe
Geneza

P

ATEK-PHILIPPE – szwajcarska manufaktura,
od trzech wieków obecna na rynku
luksusowych zegarków; od 78 lat stanowi własność
rodziny Sternów. Wyróżnia się tym, że sama
projektuje i wytwarza mechanizmy, sama wprowadza
innowacje dba o jakość na każdym etapie procesu
produkcji, a poza tym przyjmuje do wykonania
jednostkowe zlecenia. Dysponując odpowiednio „
grubym portfelem” możemy zlecić wykonanie
zegarka na zamówienie – jedynego w swoim rodzaju,
modelu niepowtarzalnego, tylko dla nas - przy czym
cały proces projektowania takiego zegarka i każdy
etap jego tworzenia będzie dla Manufaktury Patek
Philippe prawdziwym wezwaniem. Początkowo
(1839r.) Antoni Norbert Patek wraz z Franciszkiem
Czapkiem (emigranci z Polski) skupowali
mechanizmy zegarków u sławnych genewskich
mistrzów i zlecali oprawianie ich w ozdobne koperty.
Po wygaśnięciu umowy z Czapkiem, Patek
zaproponował Adrien Philippe stanowisko dyrektora
technicznego w swoim przedsiębiorstwie. W 1851 r.
firma zmieniła nazwę na Patek Philippe & Co. Po
śmierci Patka firma kilka razy zmieniła właścicieli.
W roku 1932 rodzina Sternów przejęła zarządzanie
firmą. Charles Stern i jego syn Henri okazali się
utalentowanymi biznesmenami. Philippe Stern, który
w 1977 r. został Dyrektorem Generalny, wyznaczył
Firmie nową drogę rozwoju, którą obecnie (od
2009r.) kontynuuje już 4 pokolenie Sternów – w
osobie Thierry Sterna. Wizytówka Firmy jest od
1996 r. manufaktura w Plan-les-Ouates, a także
zakład w Perly. Salony firmowe PATEK PHILIPPE
obecne są w Genewie, Paryżu, Londynie i Nowym
Jorku. 20 najdroższych zegarków licytowanych na
aukcjach było z Patek Philippe & Co. "Henry
Graves " - zegarek z 1933 roku ustanowił rekord w
kategorii najdroższych zegarków – został sprzedany
na aukcji w 1999 roku za ponad 11 milionów $.
Położenie
CH - 1228 Plan-les-Ouates

Patek Philippe Geneva
Chemin du Pont-du-Centenaire 141
Dojazd

Zobacz też: Patek Philippe Muzeum
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Samochodem (ok.5, 5 km, 13 minut jazdy) od
Muzeum Patek Philippe kieruj się w Rue des Vieux
Grenadiers skręć w Avenue du Mail, Rue Harry
Marc, Route des Acacias, Route des Jeunes, Route de
Saint-Julien i Chemin du Pont du Centenaire
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PATEK
ANTONI NORBERT współtwórca słynnej firmy
zegarmistrzowskiej Patek-Philippe.
Pochodził z miasteczka Piaski
Luterskie na Lubelszczyźnie (Piaski).
Był synem Joachima i Anny ze
Skoczylasów. Nazwiska „Patek” nie wymieniają polskie
heraldyki, nie występuje ono także w Spisie szlachty
Królestwa Polskiego. W wieku około 10 lat, przeniósł się
do Warszawy. Po śmierci ojca sam zarabiał na utrzymanie.
1 marca 1828 r. wstąpił do 1 Pułku Strzelców Konnych, w
którym od 1819 r. w stopniu kapitana służył Franciszek
Patek, syn Joachima i Justyny Lasockiej - być może
przyrodni brat Antoniego Norberta. Brał udział w
Powstaniu Listopadowym, był dwukrotnie ranny, dosłużył
się stopnia podporucznika w 1 Pułku Jazdy Augustowskiej
(27 II 1831) i Złotego Krzyża Virtuti Militari (nr 3489).
5 października 1831 r. przekracza granicę pruską we wsi
Gorczenica i zostaje internowany. Wśród zatrzymanych
znalazł się zarówno podporucznik Antoni Norbert Patek,
jak też podpułkownik Franciszek Patek. Był także generał
Józef Bem, który niebawem rozwinął szczególną
aktywność na rzecz wyprowadzenia internowanych z Prus.
Po porozumieniu się władz Prus i Francji w sprawie
przemarszu internowanych żołnierzy do Francji, na całej
jego trasie Bem zorganizował punkty etapowe.
Kierownikiem takiego punktu w Bambergu został 21-letni
wówczas A.N. Patek. Przybył on do Francji w czerwcu
1832 r. i umieszczony został w tzw. zakładzie w Bourges,
skąd 25 czerwca 1833 r. wysłany został do Cahors. Krótko
przebywał w Amiens, gdzie pracował jako zecer; następnie
przeniósł się do Szwajcarii. Przez pewien czas zajmował
się sprzedażą likierów w miejscowości Versoix w pobliżu
Genewy. W 1839 r. wspólnie z innym emigrantem,

Czechem, Franciszkiem Czapkiem, założył w Genewie
manufakturę wytwarzającą zegarki, głównie na
zamówienie Polaków. Atutem była zarówno znakomita
jakość wyrobów, jak też dekorowanie ich motywami
patriotycznymi i religijnymi. Opis (wraz z rysunkiem)
zegarka podarowanego przez emigrację polską lordowi
Dudley- Couts-Stuart zamieszczony został w IV tomie
Dziejów porozbiorowych narodu polskiego pióra Augusta
Sokołowskiego, wydanych w Warszawie
około 1900 r. Pod ilustracją napisano: „Arcydzieło sztuki
zegarmistrzowskiej i rzeźbiarskiej, busola w guziku.
Cyferblat zawiera dwie pełne wyrazu postacie otoczone 11
herbami, z których każdy oznacza godzinę;
godzina 12 przypada na krzyż korony (wizerunek ten
zrobiony przez Oleszyńskiego, ze zbiorów biblioteki
Ordynacyi hr. Krasińskich)”. Postawienie na kunszt
jubilerski stało się jednym z wyróżników tej
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i kolejnej firmy Patka. Po nieporozumieniach z Czapkiem,
Patek zmienił wspólnika i zawiązał spółkę z francuskim
zegarmistrzem Adrianem Philippem.. Trzecim
wspólnikiem był prawnik Wincenty Gostkowski. Powstała
wówczas firma Patek-Philippe, działająca do dzisiaj.
Konsekwentne przestrzeganie wypracowanych zasad stało
się podstawą sukcesów firmy i rozgłosu, jaki zyskała.
Spośród rozwiązań technicznych zastosowanych w
wyrobach wytwórni kierowanej przez Patka
najważniejszymi były: naciąg główkowy (1841) oraz
niezależny sekundnik (1846); najistotniejszą nowością
stało się jednak przede wszystkim rozpoczęcie przez nią
produkcji zegarków naręcznych, które po pewnym czasie
zdominowały rynek. Przełomowym
momentem dla przedsiębiorstwa była
wystawa światowa w Londynie w 1851
r., na której zdobyło ono złoty medal, a
królowa Wiktoria i książę Albert stali
się pierwszymi wybitnymi
osobistościami używającymi jego
wyrobów. Za ich przykładem poszło
dalszych trzydzieści koronowanych
głów. Do grona sławnych posiadaczy
zegarków firmy Patek-Philippe należało
wiele osobistości ówczesnego świata.
Założone i rozwinięte przez Patka przedsiębiorstwo stało
się jedną z najbardziej renomowanych na świecie firm
zegarmistrzowsko- jubilerskich, uczestniczącym od 1844
r. w 29 międzynarodowych wystawach, na których 20 razy
otrzymało za swoje wyroby złote medale. Patek rozwijał
ożywioną działalność w kołach emigracji polskiej. Zaczął
od inicjatywy (1838) założenia w Genewie instytucji
charytatywno-samopomocowej o nazwie: Skarbuna
Polska, w której władzach pełnił głównie funkcję
skarbnika. Na początku lat czterdziestych XIX wieku
działał na rzecz urządzenia w Genewie Biblioteki i
Czytelni Polskiej. W tym też czasie należał do Stronnictwa
Wojskowego. W 1846 r. przystąpił do Towarzystwa
Demokratycznego Polskiego. Był członkiem
korespondentem Towarzystwa Wychowania Narodowego,
był także upoważniony
do zbierania składek na
Szkołę Batignollską.
Podczas Wiosny Ludów
jeździł konspiracyjnie do
Frankfurtu nad Menem, a
6 marca 1848 r. wystąpił
z propozycją zwołania
emigracyjnego Sejmu
Polskiego. Dopomagał
uchodźcom polskim po
klęsce Powstania Styczniowego. Był silnie związany ze
Zgromadzeniem
Zmartwychwstania Pana Naszego Jezusa Chrystusa. Za
aktywność w środowisku katolickim w Genewie otrzymał
od papieża Piusa IX tytuł hrabiowski. Ożenił się z Louise
Denizart, z którą miał 2 synów i córkę. Zmarł w Genewie
1 marca 1877 r., i tam został pochowany.
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