
AGRAFKA

• Elżbieta Jastrząb



Agrafka

• Agrafka (franc. agrafe: spinka, klamra, 
zapinka) – rodzaj zapinki wykonanej z 
drutu, której jeden koniec zahacza się za 
zagięcie znajdujące się na drugim końcu. 
Służy do szybkiego łączenia dwóch 
elementów tkaniny lub, w przypadku 
agrafki wędkarskiej, sztucznej przynęty z 
żyłką.



Historia Agrafek
• Agrafki stosowano już za czasów cesarza 

bizantyjskiego Bazylego II. Jednak w przeszłości 
zwykle miały one charakter ozdobny. 

• Pierwsza agrafka była stworzona przez 
starożytnych Greków, Włochów i Sycylijczyków.

• Agrafka przybierała różne nazwy: Obecnie  
Archeolodzy nazywają klasyczne starożytne 
agrafki fibulami.  Z kolei w Polsce dawniej zwane 
były zapinkami. Ponadto stanowiły one element 
polskiego stroju służącego do przypinania piór 
do czapki.



Walter Hunt
• Nowoczesną wersję 

agrafki wymyślił w 
1849 r. Walter Hunt 
(1796-1859). Był on 
amerykańskim 
mechanikiem, oraz 
twórcą wielu innych 
wynalazków m.in. 
takich jak : wieczne 
pióro, maszyna do 
szycia.



Agrafka-historia powstania
• Agrafka powstała dzięki zastosowaniu szpilki. Do jej 

wykonania wystarczyła niewielka ilość metalu.
• W procesie  powstania agrafki użyto kombinacji miedzi, 

żelaza, aluminium, złota oraz platyny.
• Nowoczesna agrafka powstała w ciągu jednego 

popołudnia, gdy Walter Hunt rozmyślał nad sposobem 
spłacenia swojego długu w wysokości 15 $. 

• Gdy tak siedział i rozmyślał nad swoim problemem w 
ręku trzymał również kawałek drutu, którego obkręcał  
przez 3 godziny, aż w końcu zorientował się co stworzył.



Agrafka- historia powstania
• Osoba, która pożyczyła 

pieniądze Wolterowi, była 
jednocześnie tą sama 
osobą, która dała 
wynalazcy nowoczesnej 
agrafki kawałek drutu, 
oraz zaproponowała, że 
zapłaci mu 400$ za 
wszystkie prawa do 
wynalazku.

• Walter Hunt sprzedał  
swoje prawa  
wierzycielowi.



Charakterystyka wynalazku 
W.Hunt’a

• Była to pierwsza agrafka, 
która zawierała w sobie 
tzw „ściskacz” chroniący 
od skaleczenia. I jak 
twierdzi Hunt w tym celu 
właśnie powstała. 

• Również nazwa 
przetłumaczona na język 
polski z  języka 
angielskiego wskazuje 
również na  cel ochronny 
-„Safety Pin”.



Zastosowanie agrafki
• Agrafka została zaprojektowana po to aby móc 

łączyć ze sobą różne przedmioty.
• Na przykład, może służyć do utrzymania 

odrywającego się guzika, lub nawet spinać 
dziecięcą pieluchę.

• Agrafki w szczególności przydatne były dla 
krawców, jak i również dla wędkarzy- jako 
sztuczna przynęta z żyłką lub jako haczyki do 
łowienia ryb. Często są także używane do 
spinania końców bandaży, chust trójkątnych, 
wykonywania temblaków i naprawy rozdartych 
ubrań. 



Ciekawe zastosowania Agrafki

• Użycie agrafki jest bardzo 
praktyczne i pomocne w 
wielu codziennych 
czynnościach. Jednakże 
agrafka może być  
również wykorzystywana 
jako ozdoba w strojach, 
czy też jako biżuteria. 
Niekiedy również 
wysterylizowane agrafki, 
wykorzystuje się jako 
kolczyk i piercingi. 



Agrafka
• Agrafka jest 

wykorzystywana w 
różnorodny sposób przez 
ludzi na całym świecie. 

• Wynalazek W. Hunt’a był 
pomocny dla bardzo 
wielu ludzi, pomimo tego, 
że do jej stworzenia 
wystarczyło tak niewiele: 
kawałek drutu, troszkę 
wyobraźni oraz czasu. 



Nobilitacja agrafki
• W 1999 roku w Stanach Zjednoczonych 

zorganizowano ranking ludzi, którzy zmienili 
świat -„1000 postaci tysiąclecia„.

• Autorami tego pomysłu byli dziennikarze z 
"Associated Press" i "New York Timesa", 
przeanalizowali oni ułożony przez siebie ranking 
pod kątem narodowościowym.

• Walter Hunt, określony został jako twórca nigdy 
nie ulepszonego wynalazku - agrafki i znalazł się 
na 917 pozycji.

• Najwyższą pozycję zajął Jan Gutenberg.
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