
SKARBY Z NASZEGO RZYMSKIEGO ARCHIWUM (#30) 

 Istnieje pewna interesująca teoria nazwana “teorią czarnej skrzynki”. Mówi 
o przedmiocie, którego wewnętrzna budowa jest albo w ogóle nieznana, albo 
znana bardzo słabo. Przedmiot taki można analizować jedynie pod kątem 
jego reakcji na określone wymuszone bodźce. Jednak przedmiot o którym 
traktuje dzisiejszy newsletter pozwala na dość szczegółową inspekcje 
jego mechanizmu… 

(Pięć minut z …. zegarkiem o. Piotra Semenenki CR #30) 

 Tradycyjne mechaniczne zegarki mają coś magicznego. Od lat pierwsze miejsce 
na podium zegarków należy do firmy Phillip Patek. Śmiało można powiedzieć, że zegarki tej produkcji 
są Rolls-Roycami wśród innych czasomierzy. Kilka lat temu jeden z nich został sprzedany na aukcji w 
Genewie za bagatela 23 miliony dolarów. Nie dziwy zatem fakt, że patki zawsze cieszyły się 
zainteresowaniem ludzi bogatych i sławnych. Wśród najbardziej znanych ich właścicieli byli: Picasso, 
Walt Disney, J.P. Morgan, Pius IX, Leon XIII, Albert Einstein, John F. Kennedy, Królowa Wiktoria, Piotr 
Czajkowski, Maria Skłodowska-Curie czy…. Piotr Semenenko i Hieronim Kajsiewicz. 
 Mimo, że firma Phillip Patek jest dość znana, mało kto wie, że jej założycielem był Polak, 
Antoni Patek, który przez lata utrzymywał bardzo dobre stosunki z naszymi Założycielami. Dowodem 
tego nie tylko są listy, które znajdują się w naszym zbiorach archiwalnych, ale dwa zegarki ofiarowane 
przez samego Patka naszym Ojcom. Jeden z nich znajduje się w Krakowie, natomiast drugi w Rzymie. 
 Następny numer poświęcony będzie samym zegarkom, natomiast dziś chciałbym podzielić się 
z wami fragmentem z Dziennika O. Piotra, w którym opisuje swoje spotkanie z Antonim Patkiem w 
Paryżu.  
 Przed laty firma Phillip Patek przeprowadziła bardzo ciekawą kampanię reklamowa swoich 
produktów, której głównym sloganem było: ”Nigdy faktycznie nie posiadasz Patka, troszczysz się 
jedynie o niego, aby przekazać go następnemu pokoleniu” (tłum. własne). Tak też i było z patkiem, 
który znajduję się wsród naszych rodzinnych skarbów.  

Sobota, 5 VII 1851 (Dziennik Piotra Semenenki CR) 
         “Byłem w Paryżu. List do ojca Józefa do Rzymu, opisujący moje pierwsze wrażenia z domu 
pana Simonin, proszący o danie mi władzy przyjmowania postulantów. 
Widziałem Patka wracającego z Londynu z wystawy, do Genewy, do domu. Na wystawie jego wyroby 
zyskały powszechne uważanie. Królowa angielska z mężem nawiedziła szczególnie jego wyroby, 
nazajutrz przysłała swoje dzieci. Toż i królowa francuska z księciem Nemours. Antoni Patek, 
doskonały[m] jest chrześcijanin[em]. Ciekawe jego stosunki z Towiańskim, któremu podjął 
się publicznie dowieść, że albo jest w błędzie, albo jest oszustem. Przejeżdżając lat 
temu kilka przez Bazyleę, umyślnie dzień cały zatrzymał się, aby się z nim widział. 
Towiański nie przyjął go; odesłał go do mistrza miecza (Karola Różyckiego). 
Ten przyjął go uroczyście, w towarzystwie kilku zwolenników. Odesłano 
go z niczym. Towiański potem przysłał mu list z wielkimi 
komplementami.”




