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Drogi Czytelniku, skoro czytasz 
te słowa, oznacza to, iż pomimo 
ogromu przeciwności i proble-
mów związanych z pandemią 

udało nam się wydać 13. numer magazynu 
„Zegarki i Pasja”. Jest to wydanie wyjątko-
we. Pierwszy numer kwartalnika ukazał 
się w kwietniu 2017 roku, a więc tym wy-
daniem obchodzimy już trzecią rocznicę 
obecności na rynku. Tę okoliczność mogli-
śmy przewidzieć i przygotować się do niej. 
Drugi aspekt wyjątkowości tego wydania 
jest niestety mniej pozytywny – numer 13. 
przypada bowiem na niezwykle trudny czas 
globalnej walki z wyjątkowym wirusem. Na 
tę okoliczność nie był przygotowany nikt.

To rocznicowe wydanie obejmuje miesiące 
od kwietnia do lipca, a więc miesiąc dłużej 
niż cykl kwartalny, w jakim dotychczas uka-
zywał się magazyn. To kolejne odstępstwo 
od dotychczasowej normy, spowodowane 
zaistniałą sytuacją. Staramy się adaptować 
do nowej rzeczywistości, podobnie jak mi-
liony osób oraz tysiące firm, także z branży 
zegarkowej. Początek 2020 roku przyniósł 
ogromne zmiany, których odczuwalne skut-
ki częściowo mogą być już nieodwracalne,  
a nawet jeśli tak się nie stanie, to powrót do 
normalności zajmie wiele miesięcy, może 
nawet lat. Wiemy, że na świecie i w Polsce 
zarówno pracownicy, jak i przedsiębior-
stwa stają w obliczu bezprecedensowej 
sytuacji, mierzą się z ogromnym wyzwa-
niem. Dlatego życzymy Państwu zdrowia, 
wytrwałości i stabilizacji.

Równocześnie mamy nadzieję, że naszym 
magazynem uda nam się wesprzeć tych, 
którzy działają zawodowo w zegarkowej 
branży, oraz sprawić przyjemność tym 
osobom, które zegarki kochają i podziwia-
ją. Niech to wydanie magazynu da szansę 
na choć chwilową ucieczkę do świata, jaki 
nadal znamy, świata urządzeń odmierzają-
cych czas.
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Japońska marka Seiko darzona jest przez ze-
garkomaniaków ponadprzeciętną sympatią. 
Wynika to między innymi z faktu, iż oferu-
je ona bardzo duży wybór modeli zegarków  

o różnym stopniu zaawansowania technicznego  
w przystępnych przedziałach cenowych. Należy 
jednak podkreślić, że atrakcyjna cena idzie w parze 
z odpowiednią, wysoką jakością wykonania i do-
brymi parametrami pracy. Marka Grand Seiko da-
rzona jest natomiast nie tylko wielką sympatią, ale 
wręcz podziwem miłośników zegarmistrzostwa,  
i to w każdym aspekcie jej aktywności. Szczególnie 
doceniane są stosowane przez markę mechanizmy, 
a także dopracowanie i wykończenie detali tarcz 
oraz elementów koperty. W przypadku modeli 
Grand Seiko nie możemy liczyć na niskie ceny, ale 
możemy oczekiwać kunsztu zegarmistrzowskiego 
na bardzo wysokim, wręcz imponującym poziomie.

W różnych zegarkowych gremiach obserwowałem 
liczne dyskusje i spory w sytuacjach, gdy dochodzi-
ło do porównań zegarków Grand Seiko z modelami 
konkurencyjnych marek. Padały nieraz katego-
ryczne stwierdzenia o wyższej jakości wykończe-
nia wielu elementów w Grand Seiko w stosunku 
do zegarków marek wycenianych znacznie wyżej. 
Osobiście miałem przyjemność blisko obcować 
zarówno z wieloma zegarkami Grand Seiko, jak  
i ciekawymi modelami prestiżowych marek, często  
z wysokiego pułapu cenowego. Przy takim do-
świadczeniu zawsze jestem pod ogromnym wra-
żeniem dopracowania detali w zegarkach z logo 
GS. Dotyczy to choćby indeksów, wskazówek, kra-
wędzi kopert czy powierzchni tarcz. Wszystkie te 
elementy są wykonane na najwyższym poziomie.

Grand Seiko to luksusowa marka grupy Seiko, 
którą niedawno postanowiono wydzielić, tak by 
stanowiła zupełnie samodzielny byt. W ramach 
tej reorganizacji z tarcz zniknęło standardowe 
logo Seiko. Teraz na jej „tytułowym miejscu” wid-
nieją: nakładane logo GS, a pod nim nazwa marki 
Grand Seiko. Obydwa te oznaczenia są wykona-
ne z użyciem specjalnej, stylizowanej czcionki. 
Ta – wydaje się słuszna – decyzja podyktowana 
została chęcią odejścia od skojarzeń z popular-
ną częścią zegarkowej oferty koncernu Seiko. 
Pierwszym krokiem na tej drodze było – jesz-
cze w latach 60. XX wieku – wydzielenie specjal-
nej linii Grand Seiko. Miała ona być wizytówką 
kunsztu i możliwości marki Seiko i odróżniać 
się od popularnych, stosunkowo tanich i szeroko 
dostępnych jej wyrobów. Warto wspomnieć, że  
w grupie Seiko istnieje jeszcze jedna elitarna mar-
ka  – Credor. Jest ona uosobieniem najwyższej for-
my sztuki zegarmistrzowskiej, jej wyroby ofero-
wane są w nielicznych sklepach, a ze względu na 
poziom cenowy dostępne są tylko dla nielicznych.

Czasomierze z logo GS skupiają całą wiedzę, kunszt 
i osiągnięcia tego doskonale znanego i cenione-
go japońskiego producenta. Zegarkomaniacy na 
całym świecie wiedzą, że zegarek Grand Seiko to 
zapowiedź niepowtarzalnych doznań. Moim zda-
niem na tle zegarków prestiżowych producentów 
ze Szwajcarii bądź Niemiec dzieła mikromechaniki  
z Shizuku-ishi Watch Studio – gdzie powstaje 
Grand Seiko – wypadają pod wieloma względami 
doskonale. 

Recenzja: Grand 
Seiko Heritage 
Collection Hi-Beat 
36000 Limited  
Edition (SBGH281)

Czasomierze z logo  
GS skupiają całą wiedzę, 
kunszt i osiągnięcia 
tego doskonale  
znanego i cenionego 
japońskiego  
producenta. 

„Grand Seiko to luksusowa 
marka grupy Seiko, stano wiąca 

samodzielny byt” 
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W 2020 roku firma Seiko celebruje 60-lecie po-
wstania Grand Seiko. Okrągły jubileusz to do-
skonały powód do świętowania, a – jak to bywa  
w branży – jego owocem jest specjalna seria ze-
garków, o której pisaliśmy już na portalu Zegarki 
i Pasja. Poniżej mamy okazję przedstawić szerzej 
model Heritage Collection Hi-Beat 36000 Limited 
Edition (SBGH281). Jak sama jego nazwa wskazuje, 
jest on limitowany do 1500 sztuk.

Zacznę od opisu zegarkowego „serca”. W jubile-
uszowym modelu zastosowano mechanizm 9S85 
znany od 2009 roku. Ten wyrób był kolejnym 
ważnym krokiem w historii firmy i jednocześnie 
stanowił powrót do mechanizmów typu hi-beat, 
które były swego czasu wizytówką Seiko. Wysoka 
częstotliwość oscylacji balansu zapewnia dobrą 
stabilność chodu, a zauważalna jest dzięki płyn-
nemu ruchowi sekundnika. Ramię sekundnika 
wykonuje 10 skoków ma sekundę, czyli dzieli ją na 
pojedyncze dziesiąte części. Zastosowanie tego ro-
dzaju zegarkowego „serca”, oprócz wymienionych 
zalet, stanowi odniesienie do wieloletniej tradycji 
produkcji mechanizmów Seiko. Już w 1967 roku 
zegarek Lord Marvel firmy Seiko wskazywał do-
kładny czas dzięki mechanizmowi o częstotliwo-
ści oscylacji balansu wynoszącej 36 000 wahnięć 
na godzinę. Był to pierwszy japoński i zarazem 
drugi na świecie wyrób typu hi-beat. W 1968 roku 
zaprezentowano pierwszy zegarek Grand Seiko 
pracujący z tak dużą częstotliwością. Model 61GS 
z mechanizmem z rodziny 6100 jako pierwszy na 
świecie „hi-beat” był wyposażony jednocześnie  
w automatyczny naciąg sprężyny. 

Firma Seiko przyznaje, że po premierze pierwsze-
go w historii zegarka Grand Seiko w 1960 roku 
stworzenie mechanizmu 9S w 1998 roku było ko-
lejnym przełomowym momentem w historii marki.  

Nowe „serce” zegarka oznaczone jako kaliber 9S 
zaprojektowano od podstaw, by zapewnić wysoką 
precyzję chodu, doskonałe parametry, wytrzy-
małość i długowieczność. Od tamtego momentu 
mechanizm 9S jest oferowany w modelach GS,  
a reagując na rosnące oczekiwania użytkowników, 
jest stale ulepszany. Obecnie wyrób ten stanowi 
bazę do budowania mechanizmów mechanicz-
nych wykorzystywanych w kluczowych mode-
lach Grand Seiko. Dzięki wysokiej precyzji i dużej 
rezerwie chodu (przynajmniej 55 godzin) oraz  
solidnej konstrukcji mechanizmy te są uznawane 
za jedne z najlepszych w ofercie marki.

Ocena mechanizmów na podstawie porównania 
specyfikacji technicznych wydaje się nie być spe-
cjalnie skomplikowanym zabiegiem, nawet dla 
konstrukcji z automatycznym naciągiem sprężyny. 
Takiego prostego porównania nie można jednak 
stosować do mechanizmów Grand Seiko serii 9S, bo 
przy ich konstrukcji wykorzystywane są zarówno 
innowacyjne rozwiązania techniczne opracowane 
we własnym zakresie przez firmę Seiko, jak i wy-
jątkowe materiały. Takim materiałem jest choćby  
Spron 610, który jest stopem o bardzo wysokiej 
elastyczności i wytrzymałości, opracowanym 
przez Seiko i Instytut Badań Materiałów Uniwer-
sytetu Tohoku. Jest on wykorzystany do wyko-
nania sprężyny naciągowej i sprężyny włosowej 
balansu. Pozostałe innowacje to na przykład uży-
cie technologii mikroelektromechanicznej MEMS, 
która umożliwia wytwarzanie lekkich części z nie-
zwykłą precyzją – z tolerancją wymiarów do jednej 
tysięcznej milimetra. Taka dokładność pozwala na 
osiągnięcie niezwykle wysokiej dokładności chodu  
i większej trwałości elementów. Poprawa trwało-
ści jest wynikiem zmniejszenia sił tarcia współpra-
cujących elementów. Najwyższa precyzja obróbki, 
osiągnięta dzięki zastosowaniu tej technologii,  
w firmie Seiko łączona jest z tradycyjnym rzemio-
słem. Przykładem tego ostatniego jest choćby pie-
czołowite, ręczne polerowanie fragment po frag-
mencie pracujących powierzchni kół zębatych. 

W jubileuszowym 
modelu zastosowano 
mechanizm 9S85  
znany od 2009 roku.
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Trzeba jeszcze podkreślić wysoką częstotliwość 
oscylacji balansu, jako cechę wyróż niająca ten 
model, o której informacja znalazła się na tarczy 
zegarka. Nie ma obecnie na rynku szerokiej ofer-
ty mechanizmów pracujących z częstotliwością 
wyższą niż 28 800 wahnięć balansu na godzinę. 
Tym bardziej wart uwagi jest kaliber 9S85 Hi-beat,  
który pracując przy 36 000 wahnięciach na go-
dzinę (5 Hz), jak wskazano na początku opisu 
mechanizmu, zapewnia hipnotyzujący widok po-
ruszającej się niemal płynnie wskazówki sekun-
dowej. Tak wysoka częstotliwość pracy pozwala 
także na osiągnięcie wysokiej precyzji działania. 
Tolerancja dokładności chodu wynosi od –3 do +5 
sekund. Trzeba zaznaczyć fakt, że wynik ten jest 
lepszy niż parametry, które gwarantuje certy-
fikat COSC, gdzie odchyłka waha się od –4 do +6 
sekund na dobę. Mechanizmy Grand Seiko są rów-
nież testowane w bardziej rygorystycznych niż 
wymogi COSC warunkach. Test trwa 17 dni (dwa 
dni dłużej niż chronometry) w sześciu różnych 
pozycjach (pięć pozycji dla COSC) oraz trzech róż-
nych temperaturach. Stronę wizualną mechani-
zmu możemy podsumować słowami „dobrze, ale 
skromnie”. Jak tłumaczy producent, precyzja pra-
cy i parametry użytkowe są dla niego celami nad-
rzędnymi. Widzimy ażurowany wahnik pokryty 
pasami genewskimi z wygrawerowanymi i wypeł-
nionymi złotym kolorem logotypem i nazwą firmy.  

Na widocznych częściach zastosowano pasy ge-
newskie, wypolerowano koło naciągu oraz łby 
wkrętów. To ogólnie niezły widok, choć nie „epic-
ki”. Jak dla mnie dokładność chodu i legendarna 
trwałość wynagradzają wizualnie skromnie do-
pieszczony mechanizm. Testowany, noszony na 
ręku zegarek po czterech dniach używania wyka-
zywał odchyłkę na poziomie około półtorej sekun-
dy na plus. 

Na tarczy  
rozmieszczono 
nakładane, podłużne 
indeksy godzinowe.  
To jeden z elementów 
zespołu wskazań, który 
wraz ze wskazówkami 
jest wizytówką zegar-
ków Grand Seiko. 

http://www.zegarkiipasja.pl
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A jak wypada tarcza zegarka? 
Otóż również ona jest relatywnie prosta, a z dru-
giej strony robi piorunujące wrażenie. Jej kolor, 
przywodzący na myśl wysokiej klasy atrament, 
nabiera charakteru dzięki szlifowi słonecznemu 
i połyskowi, które we współpracy z promienia-
mi światła dają niemal spektakl różnych odcieni  
i ciekawych przejść między nimi. To wizualne wra-
żenie jest doskonałym dowodem na to, że można 
osiągnąć niemal powalający efekt, nie stosując 
wyjątkowych ozdobników czy „fajerwerków”. Po 
dokładnym przyjrzeniu się możemy podejrzewać, 
skąd wziął się taki efekt. Jest to po prostu wynik 
ręcznego wykonania przez rzemieślników z Seiko 
szlifu słonecznego tarczy, a nie zwykle stosowanej 
maszynowej roboty. Wyraźnie widać nieregular-
ną strukturę szlifu, który ma przerywane i nie do 
końca idealnie równe linie. Co ciekawe, rozcho-
dzą się one promieniście nie od środka tarczy,  
a spod logo GS. Wraz z idealnie wypolerowaną po-
wierzchnią daje to opisywany wyżej efekt.

Na tarczy rozmieszczono nakładane, podłużne in-
deksy godzinowe. To jeden z elementów zespołu 
wskazań, który wraz ze wskazówkami jest wizy-
tówką zegarków Grand Seiko. Wyglądające na pro-
ste indeksy są w rzeczywistości małymi dziełami 
sztuki. Każdy ma doskonale wykończone krawę-
dzie, polerowane powierzchnie i górne płaszczy-
zny z podłużnymi nacięciami. Wszystkie operacje 
wykonano z najwyższą precyzją. Wzajemne uło-
żenie powierzchni indeksów powoduje ich dobrą 
czytelność nawet w półmroku. Zestaw znaczni-
ków uzupełnia nadrukowana na wąskim pierście-
niu dystansowym subtelna podziałka minutowa.  
Na godzinie trzeciej, z tak samo świetnie wykoń-
czoną ramką, umieszczono okienko datownika. 
Pod podwójnym indeksem godziny dwunastej wi-
dać natomiast nakładane logo marki GS. Ma ono 
złotawy kolor, ale powierzchnię górną wykoń-
czono tak, że ma ona ziarnistą strukturę. Pod lo-
gotypem znajdziemy nadruk napisu Grand Seiko.  
Wykonany on został wręcz idealnie – wypukłymi  
i zaoblonymi literami. Po przeciwnej stronie tar-
czy czerwonym lakierem nadrukowano informację  
o rodzaju naciągu i częstotliwości pracy mechani-
zmu.  

http://www.zegarkiipasja.pl


www.zegarkiipasja.pl8 Zegarki i Pasja

Jak w każdym zegarku Grand Seiko na szczególną 
uwagę zasługują wskazówki. Ich domena to legen-
darna precyzja wykonania, piękny kształt i per-
fekcyjna obróbka wykończeniowa. Nic dodać i nic 
ująć. Wyraźne, fazowane krawędzie oraz szczot-
kowane powierzchnie chwytają niemal każdy pro-
mień światła. Taki efekt umożliwia łatwy odczyt 
wskazań także w słabych warunkach oświetle-
niowych, co jest wyjątkowo mocnym atutem tego 
zegarka. Opisany efekt trzeba po prostu zobaczyć 
na żywo, a wówczas można zachwycać się nim nie-
ustannie. Uzupełnieniem zespołu wskazań jest po-
lakierowany na czerwono sekundnik o odpowied-
niej dla wielkości tarczy długości. W mojej ocenie 
mógłby on mieć dodatkowo zakryty otwór w miej-
scu nakładania na oś. Tarczę chroni lekko wypu-
kłe szkło szafirowe o wysokiej przejrzystości,  
z powłoką antyrefleksyjną Super Clear. Ten rodzaj 
antyrefleksu nie daje kolorowej poświaty znanej  
z warstw innego typu. 

Drugim rozpoznawalnym elementem zegarków 
Grand Seiko jest ich koperta. W recenzowanym 
modelu jest to współczesna reinterpretacja uzna-
nego projektu modelu 44GS z 1967 roku. To on 
stał się bazą aktualnej stylistyki zegarków Grand 
Seiko – bardzo nowoczesny i jednocześnie trafnie 
oddający klimat retro. Udane połączenie tradycji  
z nowoczesnością. Koperta jubileuszowego zegar-
ka ma wypolerowane, pozbawione zniekształceń 
powierzchnie wykończone techniką „zaratsu”. 
Wykonano ją ze stali szlachetnej, a jej wymiary 
to: 40 mm średnicy i 14 mm grubości. Wymiar od 
ucha do ucha to 46,2 mm. Poszerzenia boków ko-
perty wychodzą dość szeroko i przechodzą płyn-
nie w grube uszy z dodatkowymi w stosunku do 
standardowych rozwiązań płaszczyznami.

http://www.zegarkiipasja.pl
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Grand Seiko
Heritage Collection 
Hi-Beat 36000  
Limited Edition 
dostarczany jest  
na bransolecie  
wykonanej ze stali  
z pełnych ogniw. 
Bardzo dobrze  
wygląda precyzyjne 
zapięcie z małą 
klamrą, która  
ma – wydawałoby się 
wtopiony – prostokątny 
medalion z logo GS. 

Ich wyjątkowo precyzyjne krawędzie i zakręcana 
koronka częściowo zatopiona w kopertę i sygno-
wana logo GS są ozdobą zegarka. Wskazane detale 
to znaki rozpoznawcze marki, których nie zmie-
niono w stosunku do jego poprzedników. Kształt 
i wymiary powodują, że zegarek jest na tyle mały, 
że będzie się dobrze prezentował na szczupłych 
nadgarstkach, ale „mięsistość” koperty nie pozwo-
li mu zniknąć na solidniejszym przegubie. Wodo-
szczelność na poziomie 10 atmosfer wystarczająco 
zabezpiecza zegarek przed niebezpieczeństwem 
wynikającym z kontaktu z wodą czy wilgocią. Ko-
perta ma różne rodzaje wykończenia powierzchni 
i krawędzi. Styk tych idealnie wypolerowanych ze 
szczotkowanymi jest zawsze prostą i ostrą linią. 
Dokładne spojrzenie na obudowę pozwala do-
strzec co rusz jakiś nowy, wcześniej niezauważo-
ny detal, odnaleźć dodatkowe, kolejne „smacz ki”. 
Niesamowite wrażenie, bo mimo tego poczucia so-
lidności, masywności widzimy jednocześnie typo-
wo japońską finezję i polot. Każdy element, każde 
przejście i załamanie jest doskonale zaplanowane  
i daje spektakularny efekt. Na wydzielonym wą-
skim i gładkim pierścieniu dookoła szkła dekla 
płytkim laserowym grawerowaniem naniesiono 
szczegółowe informacje dotyczące zegarka i nu-
meru limitacji. Bardziej na zewnątrz zastosowano 
ozdobne ryflowanie. Przez szafirowe szkło mo-
żemy obserwować opisywany wyżej mechanizm 
Seiko 9S85. Jego widok zasłaniają nieco nadru-
kowany wizerunek lwa Grand Seiko i informacja  
o jubileuszu. Jednak te elementy, jako miłe dla oka, 
każdy posiadacz zegarka na pewno zaakceptuje.  

Grand Seiko Heritage Collection Hi-Beat 36000 Li-
mited Edition wyposażony jest w bransoletę wy-
konaną ze stali z pełnych ogniw. Bardzo dobrze 
wygląda precyzyjne zapięcie z małą klamrą, która 
ma – wydawałoby się wtopiony – prostokątny me-
dalion z logo GS. Standardowy trójrzędowy wzór 
bransolety pasuje do stylu zegarka. Szczotkowanie 
ogniw jest na wysokim poziomie. Ta sama pochwa-
ła dotyczy też polerowanych boków środkowych 
ogniw. Brakuje jedynie zawansowanych systemów 
szybkiej regulacji długości bransolety, przydatnej 
choćby w przypadku zmiany obwodu nadgarstka 
w ciągu dnia. Z drugiej strony standardowe do-
pasowanie bransolety do rozmiaru przegubu ze 
względu na skręcane ogniwa nie jest trudne.

Do jakiego klienta kierowany jest ten zegarek?  
To z pozoru bardzo ascetyczny model, ale z wielo-
ma zaletami dostrze ganymi przy dokładniejszym 
oglądaniu. Ja nie szukałbym w zegarkach Grand 
Seiko ekstrawagancji, a – podobnie jak deklaruje 
producent – najwyższej jakości, ciągłych drobnych 
udoskonaleń i trzymania się tradycji. Chyba taki 
właśnie jest omawiany model. To kolejna zaleta ze-
garków tej japońskiej marki. Cena recenzowanego 
jubileuszowego modelu to około 27 000 złotych.

Adrian Szewczyk

http://www.zegarkiipasja.pl


Z rokiem przestępnym mamy do czynienia raz 
na cztery lata – daje on nam w kalendarzu 
dodatkowy dzień do dyspozycji. Wszyscy 
mniej więcej wiemy, z czego wynika taka re-

guła. Równocześnie bardzo często to, co w codzien-
nym życiu wydaje się proste i na papierze łatwe 
do uwzględnienia, już w przypadku mechanizmu 
wskazań kalendarza w zegarku wcale takie proste 
do realizacji nie jest. Zaprojektowanie mechanizmu 
wyróżniającego długość miesięcy w roku już jest 
bardzo trudne, a konstrukcja uwzględniająca czte-
rolecie, czyli tak zwany wieczny kalendarz, jest jesz-
cze trudniejsza. Z tego powodu zadania tworzenia  
i oferowania zegarków z taką komplikacją konstruk-
cji mechanizmu podejmują się tylko najlepsze firmy 
w branży zegarmistrzowskiej. 

Marka A. Lange & Söhne jest na pewno najlepszą 
wśród najlepszych, a obecność komplikacji kon-
strukcji w formie wiecznego kalendarza jest jedną 
z wizytówek tej manufaktury. W jej mechanizmach 
znajdziemy tak zwane wielkie komplikacje, w tym 
między innymi właśnie wieczny kalendarz. Od 2001 
roku firma ta wprowadziła na rynek osiem zegar-
ków, które oferują właśnie takie wskazania.

Rok 2020 kończy drugą dekadę XXI wieku. Jednak 
dla miłośników zegarmistrzostwa to także kolejny, 
pojawiający się co cztery lata, rok przestępny. Ozna-
cza to nie tylko okazję na huczną imprezę urodzino-
wą dla wszystkich urodzonych 29 lutego, ale także 
na sprawdzenie poprawności działania konstrukcji 
zegarków wyposażonych w wieczny kalendarz. Tak 
naprawdę jego test trwa jednak tylko dwa dni – cho-
dzi przecież o poprawne przejście z 28 na 29 lutego, 
a później przejście do 1 marca. To może wydawać 
się proste. Jeden dzień – jeden „skok”, drugi dzień 
– drugi „skok”. Jest to jednak ogromne wyzwanie 
techniczne dla mechanizmu zegarka mechanicz-
nego. Wymaga opracowania „programatora”, któ-
ry odwzoruje czas trwania każdego z 48 miesięcy  
w całym czteroletnim cyklu. 

Standardowo – o ile cokolwiek przy tak skompliko-
wanej konstrukcji możemy nazwać standardowym 
– to zadanie jest obsługiwane przez koło z 48 wy-
cięciami. Kolejne wycięcia odpowiadają kolejnym  
z 48 miesięcy w czteroletnim cyklu. Długość mie-
sięcy – tak w roku zwykłym, jak i przestępnym – 
odwzorowana jest poprzez głębokość wcięć, a te  
z kolei są „próbkowane” poprzez specjalną dźwi-
gnię. Mechanizm przestawia wskazania na pierw-
szy dzień następnego miesiąca tym szybciej, im 
zagłębienie dźwigni jest większe. Cztery najgłębsze 
wycięcia odpowiadają lutemu w każdym z czterech 
lat. Przy bliższym spojrzeniu widać, iż jedno zagłę-
bienie jest nieco płytsze. To właśnie ono odpowiada 
za luty roku przestępnego. Taki „programator” bę-
dzie wymagał korekty dopiero w latach 2100, 2200 
i 2300, które według kalendarza gregoriańskiego, 
jako podzielne przez 100 i niepodzielne przez 400, 
nie będą latami przestępnymi. 

Siedem ze wspomnianych na wstępie ośmiu wyrafi-
nowanych zegarków A. Lange & Söhne z wiecznym 
kalendarzem i szeroką paletą innych komplikacji 
mechanizmu opiera się na opisanym powyżej – 
można powiedzieć „tradycyjnym” – rozwiązaniu. 
Jednak model Lange 1 Perpetual Calendar Tourbillon 
zawiera inną, nietypową konstrukcję.

A. Lange & Söhne Lange 1 
Perpetual Calendar Tourbillon
Idealny zegarek na rok przestępny?

„Zaprojektowanie mechanizmu 
wyróżniającego długość miesięcy 

w roku jest bardzo trudne”
Marka  
A. Lange & Söhne 
jest na pewno 
najlepszą wśród  
najlepszych,  
a obecność  
komplikacji  
konstrukcji w formie 
wiecznego 
kalendarza jest 
jedną z wizytówek 
tej manufaktury.
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Innowacje wprowadzane w zakresie komplikacji, jaką 
jest wieczny kalendarz, są niezwykle trudne do reali-
zacji. Jest to jedna z najbardziej tradycyjnych kompli-
kacji konstrukcji mechanizmu. Było to rozwiązanie 
praktycznie niezmienne od swego początku w XVII 
wieku, kiedy to angielski zegarmistrz Thomas Mudge 
wykonał pierwszy zegarek z wiecznym kalendarzem. 
Pierwsze zegarki kieszonkowe Lange z wiecznym ka-
lendarzem, a także wskazaniem fazy Księżyca, pocho-
dzą z końca XIX wieku. Mogłoby się więc wydawać, 
że w tej dziedzinie wszystko zostało już wynalezione. 
Ameryka odkryta, koło wynalezione.

Niezrażeni tym przekonaniem konstruktorzy me-
chanizmów w A. Lange & Söhne wyznaczyli nową 
ścieżkę w projektowaniu wskazań wiecznego kalen-
darza. Chęć opracowania w 2012 roku nowego mo-
delu Lange 1 Perpetual Calendar Tourbillon posta-
wiła ich przed niemal niemożliwym do wykonania 
zadaniem. Niezwykłą trudnością było zintegrowa-
nie wskazań wielu danych kalendarzowych z na-
rzuconą, szeroko znaną architekturą tarczy modelu 
Lange 1. Asymetryczny układ nienakładających się 
na siebie tarcz jest przecież wizytówką dla tego fla-
gowego modelu marki. 

Kluczowym elementem unikatowego rozwiązania 
jest opatentowany, peryferyjnie ułożony pierścień 
z wewnętrznym wieńcem zębatym, który w zupeł-
nie nowy sposób realizuje wskazania miesiąca roku. 
W tym zegarku bieżący miesiąc odczytujemy pod 
oknem wskazania roku przestępnego. Zastąpiono 
też tradycyjny mechanizm, w którym miesiąc jest 
przesuwany za pomocą dźwigni. Równocześnie 
nowatorskie rozwiązanie nałożyło nowe wyzwania 
na projektantów, którzy musieli znaleźć sposób na 
natychmiastowe obrócenie dużego pierścienia o 30 
stopni przy przejściu na nowy miesiąc. Ze wzglę-
du na wielkość elementu jest to oczywiście o wiele 
dłuższy niż standardowo liniowy przesuw.

Pierścień miesięcy wykonuje w roku jeden pe-
łen obrót i jest poruszany przez współpracujące  
z nim koło zębate. Kolejne koło zębate poruszane 
jest poprzez dźwignię sprężystą, a jej wyzwolenie 
zależy od wzajemnego ułożenia dwóch dźwigni 
próbkujących. Co 24 godziny następuje przesu-
nięcie dnia miesiąca, a przemieszczenie pierście-
nia miesięcy następuje przy odpowiednim ułoże-
niu dźwigni. 

W ciągu 11 miesięcy o przemieszczeniu wskazań 
miesiąca decyduje ułożenie jednej dźwigni, a dla 
lutego dzień przesunięcia wskazania dnia miesiąca 
na pierwszy dzień marca i zmiana miesiąca zależna 
jest od położenia każdej z dwóch dźwigni próbku-
jących. Dzięki temu zupełnie nowemu podejściu 
udało się wprowadzić innowację do funkcjonującej 
już kilkaset lat komplikacji. 

W zegarku A. Lange & Söhne Lange 1 Perpetual 
Calendar Tourbillon udało się zachować ikoniczny 
styl modelu Lange 1 z charakterystycznym ułoże-
niem elementów tarczy. Trzeba też docenić nowy, 
bardzo atrakcyjny i klarowny sposób wskazywania 
miesiąca. Co ważne, zmiana wskazań w tym zegarku 
następuje w sposób skokowy. To na pewno unika-
towy wyrób zegarmistrzowski i niezwykłe dzieło 
stworzone przez zegarmistrzów firmy A. Lange  
& Söhne z Glashuette. W ramach opisywanej kolekcji 
do wyboru są trzy wersje modelu A. Lange & Söh-
ne Lange 1 Perpetual Calendar Tourbillon. Wśród 
nich jest także model jubileuszowy z serii związanej  
z 25-leciem modelu Lange 1, wykonany w kopercie  
z białego złota ze srebrzystą tarczą. Jego cena to 
około 325 000 euro.

Adrian Szewczyk

W ramach kolekcji 
do wyboru są trzy 
wersje modelu  
A. Lange & Söhne 
Lange 1 Perpetual 
Calendar Tourbillon.
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Dzisiaj trudno wyobrazić sobie mężczy-
znę aspirującego do miana osoby z klasą, 
nieposiadającego na swym nadgarstku 
eleganckiego czasomierza. Warto przy 

tym pamiętać, iż jeszcze 100 lat temu czasomierze 
naręczne nie znajdowały się w tak powszechnym 
użyciu jak w czasach nam współczesnych.

Rozwój znanej nam obecnie formy zegarków wią-
że się z zakończeniem I wojny światowej. Powra-
cający z frontu żołnierze upowszechnili zegarki 
naręczne, znacznie poręczniejsze na polu walki  
w stosunku do popularnych na salonach „kieszo-
nek”. Na kanwie zmieniających się trendów, za-
rezerwowane dotąd niemal wyłącznie dla dam 
zegarki zakładane na przegub ręki, zaczęły suk-
cesywnie wypierać nieporęczne czasomierze kie-
szonkowe. Jednym z pierwszych producentów do-
strzegających możliwości płynące z popularyzacji 
zegarków naręcznych była założona w 1905 roku 
spółka Rolex SA.

Dążenia urodzonego w 1881 roku Hansa Wilsdor-
fa, właściciela marki, do popularyzacji czasomie-
rzy naręcznych w niedługim czasie zaowocowały 
sukcesem w postaci szeregu wyróżnień i certyfi-
katów przyznanych na rzecz spółki. Dokonania 
marki Rolex, zarezerwowane podówczas jedy-
nie dla najdokładniejszych i najstaranniej skon-
struowanych „kieszonek” oraz chronometrów 
morskich, wywołały ogromne zdumienie wśród 
przedstawicieli branży zegarmistrzowskiej. Dało 
to solidne podstawy do popularyzacji idei zegar-
ków noszonych na ręku. Dzisiaj zdaniem wielu 
branżystów Rolex, zaraz obok takich marek jak 
Patek Philippe, Vacheron Constantin czy Omega, 
uchodzi za jednego z najbardziej prestiżowych  
i rozpoznawalnych producentów czasomierzy.  

Do szczególnie istotnych modeli w portfolio tej 
marki należy kultowy już dzisiaj model Rolex  
Oyster – linia określana w historiografii jako 
pierwszy wodoodporny i pyłoszczelny zegarek 
naręczny. Model ten, mający już na zawsze zrewo-
lucjonizować przemysł zegarmistrzowski, miał 
swoją premierę w 1926 roku, tj. w okresie naj-
większego wzrostu popularności zegarków na-
ręcznych. 

Dążenia przemysłu zegarmistrzowskiego do opa-
tentowania najodporniejszego na warunki ze-
wnętrzne czasomierza towarzyszyły inżynierom 
od wieków. Za przejaw takich dążeń można uznać 
opatentowanie ok. 1806 roku systemu pare-chute 
Bregueta czy skonstruowanie w 1923 roku przez 
amerykańską spółkę Bulova osłony przeciwpyło-
wej mechanizmu. Nie ulega jednak wątpliwości, 
iż to marka Rolex wraz z modelem Oyster wyzna-
czyła zupełnie nową drogę w procesie konstruk-
cji niezawodnych i spełniających coraz wyższe 
wymagania potencjalnej klienteli czasomierzy.  

Idea towarzysząca Wilsdorfowi w trakcie wdra-
żania projektu modelu Oyster w życie była prosta. 
Zegarek ten miał być niezawodnym substytutem 
zegarka kieszonkowego – urządzeniem towarzy-
szącym ówczesnemu mężczyźnie tak w warszta-
cie, jak i podczas kąpieli, górskiej wyprawy czy  
wizyty pośród znajomych. Te założenia linia  
Oyster spełnia z powodzeniem do dzisiaj. 

Cechą wyróżniającą model Oyster spośród bogatej 
już podówczas konkurencji była jego nowatorska 
konstrukcja. Niemal całkowita odporność czaso-
mierza na brud i wilgoć była możliwa m.in. dzię-
ki zastosowaniu wkręcanej na tubus koperty ko-
ronki. Hermetyczne właściwości koperty modelu  
Oyster – niemal niemożliwe do uzyskania w przy-
padku czasomierzy kieszonkowych – przyczyni-
ły się do wydłużenia czasu pracy mechanizmu.  
Dotychczas dostający się do mechanizmu pył  
i kurz – w połączeniu z gęstniejącym z biegiem 
czasu olejem – tworzyły szkodliwą dla elementów 
mechanizmu gęstą, ścierną maź. 

ROLEX Oyster 
Perpetual
90 lat nieustannej innowacji

amerykańską spółkę Bulova osłony przeciwpyło
wej mechanizmu. Nie ulega jednak wątpliwości, 
iż to marka Rolex wraz z modelem Oyster wyzna
czyła zupełnie nową drogę w procesie konstruk
cji niezawodnych i spełniających coraz wyższe 
wymagania potencjalnej klienteli czasomierzy. 

Idea towarzysząca Wilsdorfowi w trakcie wdra
żania projektu modelu Oyster w życie była prosta. 
Zegarek ten miał być niezawodnym substytutem 
zegarka kieszonkowego – urządzeniem towarzy
szącym ówczesnemu mężczyźnie tak w warszta
cie, jak i podczas kąpieli, górskiej wyprawy czy 
wizyty pośród znajomych. Te założenia linia 
Oyster spełnia z powodzeniem do dzisiaj. 

Dążenia urodzonego 
w 1881 roku  
Hansa Wilsdorfa,  
właściciela marki,  
do popularyzacji 
czasomierzy  
naręcznych  
zaowocowały  
w niedługim czasie 
sukcesem w postaci 
szeregu wyróżnień  
i certyfikatów  
przyznanych  
na rzecz spółki.
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Mimo wielu zalet czasomierz miał istotny man-
kament. Podobnie jak niemal każdy z produkowa-
nych ówcześnie zegarków, także Oyster posiadał 
nakręcany manualnie mechanizm. Wiązało się to  
z codzienną potrzebą odkręcania koronki, co  
z kolei skutkowało każdorazowym rozhermety-
zowaniem koperty i możliwością dostania się do 
jej wnętrza wilgoci. Rozwiązaniem tego problemu 
było wprowadzenie w 1931 roku mechanizmu au-
tomatycznego naciągu sprężyny – Perpetual – sta-
nowiącego od tego momentu jedną z cech charak-
terystycznych serii Oyster.

Na przestrzeni lat spółka Rolex skonstruowała 
oraz wprowadziła do obrotu kilka wersji mode-
lu Oyster. Wystarczy w tym miejscu napomknąć 
o będącej rozwinięciem klasycznej wersji, przy-
stosowanej do nurkowania w głębinach morskich 
serii Rolex Submariner czy zaprojektowanym  
w 1945 roku eleganckim Rolexie Datejust. W za-
leżności od określonych potrzeb, poprzez wpr 
wadzenie kolejnych odsłon modelu Oyster, seria 
ta stała się pełnoprawnym archetypem zegarków  
dla odkrywców, nurków, pilotów, szyprów lub kie-
rowców wyścigowych.

Zegarek Rolex Oyster poprzez swoją niezawod-
ność, precyzję i dobrze prowadzoną kampanię 
marketingową zaskarbił sobie przychylność tak 
sportowców, podróżników, jak i stawiających czo-
ła codziennym trudom mężczyznom i kobietom. 
Linia Oyster, mimo blisko 100 lat od swojej premie-
ry, do dzisiaj jest uznawana za synonim precyzji  
i niezawodności.

Beniamin Czapla

Podobnie jak 90 lat temu, tak też i współczesne 
wersje modelu Rolex Oyster imponują niespoty-
kanymi u większości konkurencji parametrami 
technicznymi. Legendarną już niezawodność i pre-
cyzję urządzenia zapewnia m.in. wprowadzony  
w 2000 roku nowy rodzaj sprężyny włosowej ba-
lansu wykonanej na bazie niobu i cyrkonu, tzw. pa-
rachron. Opatentowany przez spółkę Rolex, cha-
rakteryzujący się niebieskim kolorem włos, dzięki 
zastosowaniu stopu wskazanych powyżej metali 
wykazuje zwiększoną odporność na działanie pól 
magnetycznych i różnic temperatur. Wkręcana  
w tubus koronka została z kolei zastąpiona wpro-
wadzonym do produkcji w 1953 roku systemem 
Twinlock, który w połączeniu z wytrzymałą obu-
dową zapewnia użytkownikowi czasomierza moż-
liwość nurkowania na głębokości do 100 metrów 
bez ryzyka uszkodzenia zegarka.

Niespotykana u progu lat 30. XX wieku konstruk-
cja modelu Oyster była ogromnym osiągnięciem 
inżynieryjnym. Mimo to koncepcja odporności ze-
garka na pył, wilgoć, a przede wszystkim na zawil-
gocenie, będące skutkiem zanurzenia w wodzie, 
została przyjęta z dużym sceptycyzmem. 

Zmiana nastawienia klienteli względem nowator-
skiej linii zegarków nastąpiła za sprawą urodzonej 
w 1900 roku Mercedes Gleitze. 14 czerwca 1926 
roku, wyposażona niemal jedynie w czasomierz 
Oyster, przepłynęła ona wpław kanał La Man-
che. Fakt ten podchwyciła zarówno brytyjska, jak  
międzynarodowa opinia publiczna. Wydarzenie 
to zostało uznane za punkt zwrotny w popular-
ności linii Oyster i marki Rolex. Rosnąca popular-
ność linii zadecydowała, iż model Oyster na wiele 
lat stał się niemal niezbędnym elementem każdej 
znanej z nagłówków gazet wyprawy naukowej.  

Co imponujące – tylko w ciągu lat 1933–1955 model 
Oyster towarzyszył aż 17 oficjalnym ekspedycjom 
polarnym! Legendarny model marki Rolex znalazł 
uznanie m.in. wśród członków ekspedycji lotniczej 
sfinansowanej w 1933 roku przez brytyjską sufra-
żystkę i filantropkę Lucy Lady Houston, będącej 
pierwszym lotem maszyną nad Mount Everestem. 

Na przestrzeni lat 
spółka Rolex  
skonstruowała oraz 
wprowadziła do  
obrotu kilka wersji 
modelu Oyster. 

Mimo wielu zalet czasomierz miał istotny man
kament. Podobnie jak niemal każdy z produkowa
nych ówcześnie zegarków, także Oyster posiadał 
nakręcany manualnie mechanizm. Wiązało się to 
z codzienną potrzebą odkręcania koronki, co 
z kolei skutkowało każdorazowym rozhermety
zowaniem koperty i możliwością dostania się do 
jej wnętrza wilgoci. Rozwiązaniem tego problemu 
było wprowadzenie w 1931 roku mechanizmu au
tomatycznego naciągu sprężyny – Perpetual – sta
nowiącego od tego momentu jedną z cech charak
terystycznych serii Oyster.

Na przestrzeni lat spółka Rolex skonstruowała 
oraz wprowadziła do obrotu kilka wersji mode
lu Oyster. Wystarczy w tym miejscu napomknąć 
o będącej rozwinięciem klasycznej wersji, przy
stosowanej do nurkowania w głębinach morskich 
serii Rolex Submariner czy zaprojektowanym 
w 1945 roku eleganckim Rolexie Datejust. W za
leżności od określonych potrzeb, poprzez wpr 

Zmiana nastawienia klienteli względem nowator
skiej linii zegarków nastąpiła za sprawą urodzonej 
w 1900 roku Mercedes Gleitze. 14 czerwca 1926 
roku, wyposażona niemal jedynie w czasomierz 
Oyster, przepłynęła ona wpław kanał La Man-
che. Fakt ten podchwyciła zarówno brytyjska, jak 
międzynarodowa opinia publiczna. Wydarzenie 
to zostało uznane za punkt zwrotny w popular-
ności linii Oyster i marki Rolex. Rosnąca popular-
ność linii zadecydowała, iż model Oyster na wiele 
lat stał się niemal niezbędnym elementem każdej 
znanej z nagłówków gazet wyprawy naukowej. 

Co imponujące – tylko w ciągu lat 1933–1955 model 
Oyster towarzyszył aż 17 oficjalnym ekspedycjom 
polarnym! Legendarny model marki Rolex znalazł 
uznanie m.in. wśród członków ekspedycji lotniczej 
sfinansowanej w 1933 roku przez brytyjską sufra-
żystkę i filantropkę Lucy Lady Houston, będącej 
pierwszym lotem maszyną nad Mount Everestem. 
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Seiko to jeden z największych producentów 
zegarków na świecie. Taka pozycja marki nas, 
miłośników zegarków, cieszy niezmiernie, 
gdyż oznacza obecność na rynku bardzo sze-

rokiej oferty produkowanych przez nią wyrobów. Je-
śli dodamy, że marka ta słynie z zegarków wysokiej 
jakości oraz że we własnym zakresie wytwarza ona 
wszystkie komponenty niezbędne do ich produkcji, 
to wiemy, że mamy do czynienia z firmą będącą jed-
nym z liderów branży. Biorąc pod uwagę, iż do grupy 
Seiko należą jeszcze marki Grand Seiko, Credor, Pul-
sar, Alba i Lorus, widzimy, że firma ta oferuje zegar-
ki w zasadzie w każdym przedziale cenowym – od 
powszechnie dostępnych po sięgające najwyższego 
pułapu cenowego. Seiko to japońska firma, która 
jest silnym rynkowym konkurentem dla producen-
tów szwajcarskich. 

Recenzja: SEIKO 
Alpinist Automatic

Seiko to marka 
mająca bardzo 
liczne grono fanów, 
którzy zegarki tego 
producenta darzą 
ponadprzeciętną 
estymą, urastającą 
czasami do swego 
rodzaju kultu. 
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Seiko to też marka mająca bardzo liczne grono swo-
ich fanów, którzy zegarki tego producenta darzą 
ponadprzeciętną estymą, urastającą wręcz czasami 
do swego rodzaju kultu. Sentymentem obdarzane 
są różne, niekoniecznie najdroższe, modele tego 
producenta. Jednym z przykładów takiego podejścia 
fanów marki jest uwielbienie, jakie otacza zegarki 
Seiko z linii Alpinist. Pierwszym w historii modelem 
z tej grupy był Seiko Laurel Alpinist, który pojawił 
się na rynku w 1961 roku. Miał on kopertę o niedu-
żej średnicy 35 mm, ale ze względu na wąską lunetę 
wydawał się optycznie większy. Sercem zegarka był 
mechanizm Seikosha. Wyraźne indeksy i wskazówki 
oraz zastosowanie masy luminescencyjnej zapew-
niały ciekawy wygląd i dobrą czytelność. 

Kolejny model powstał w 1963 roku w ramach ko-
lekcji Champion. Po następnych 30 latach zaofero-
wano nowego Alpinista w stylistyce, która znana 
jest do dziś. To właśnie wtedy – w 1995 roku – po-
jawiły się wewnętrzny pierścień ze skalą kompasu 
i koronka na godzinie czwartej. Także od tego mo-
mentu zegarek zaczął być otaczany przez fanów 
szczególnymi względami. Na jego deklu znalazł się 
grawer przedstawiający górę i słowo: „Alpinist”. Na-
pis „Alpinist” na tarczy był w kolorze czerwonym.  
Z tego powodu, mimo iż w tamtej serii zegarków tar-
cze były wykonane też w kolorach zielonym, czar-
nym i kremowym, linię popularnie nazywano „Red 
Alpinist”. 

W 2003 roku pojawiła się wersja zegarka Alpinist 
z wysokiej klasy kwarcowym mechanizmem ozna-
czonym jako kaliber 8F56. W 2006 roku pojawili się 
bezpośredni poprzednicy zegarka z niniejszej recen-
zji – modele o numerach referencyjnych: SARB013, 
SARB015 i SARB017. Zegarki te podbiły rynek,  
a szczególny sukces odniósł SARB017, czyli model 
z tarczą w kolorze zielonym. Stał się on zdecydowa-
nie najbardziej popularny, także dlatego, że można 
go było nosić dosłownie w każdej sytuacji – tak do 
biznesowej, jak i codziennej stylizacji. Pozostałe 
dwie odmiany (zwłaszcza kremowy   SARB013) są 
teraz znacznie trudniejsze do znalezienia. Wszyst-
kie modele z 2006 roku posiadały mechanizm  
z automatycznym naciągiem sprężyny kaliber 6R15.  
W 2019 roku pojawiła się seria limitowana z tarczą 
w kolorze ciemnoniebieskim. 

W tym roku zaprezentowano trzy nowe zegarki,  
z tarczami w kolorach: czarnym, kremowym i zie-
lonym. Do naszej redakcji w celu przygotowania 
recenzji trafił Alpinist z zieloną tarczą. To Seiko o re-
ferencji SPB 121j1, czyli nowa wersja kultowego już 
modelu. Zegarek ten ma rzesze wielbicieli, a by móc 
go kupić tuż po pojawieniu się na rynku, trzeba było 
urządzać „sieciowe polowania”. Jego popularność to 
efekt świetnych parametrów i charakterystycznego, 
a zarazem bardzo atrakcyjnego wyglądu, wysokiej 
jakości wykonania, wspomnianej wyżej uniwersal-
ności i korzystnej ceny. Wskazane powyżej atrybuty, 
to mix najlepszych cech produktów Seiko. 

Dzięki decyzji co do wykonania niniejszej recenzji 
możemy ocenić tę najnowszą wersję modelu Alpinist. 
Posiada on piękną, zieloną tarczę o atrakcyjnym od-
cieniu. Jest ona przyozdobiona szlifem słonecznym 
stwarzającym wrażenie promieniście lśniących 
powierzchni. Pod szafirowym szkłem z bezbarwną 
powłoką antyrefleksyjną widzimy oczywiście obro-
towy wewnętrzny pierścień ze skalą kompasu. Dwie 
koronki – umieszczone odpowiednio na godzinie 
trzeciej i czwartej – to jednoznacznie rozpoznawal-
ne cechy tego modelu. W tym przypadku, niestety, 
ich czołowe powierzchnie są gładkie – brakuje cha-
rakterystycznego oznaczenia „S”. Górna koronka 
służy do ustawiania wskazań czasu i korekty datow-
nika, a druga do ustawiania położenia wewnętrzne-
go pierścienia kompasu. Mieszane indeksy – cyfry  
i wydłużone trójkąty – jak i bardzo charakterystycz-
ne, takie jak u poprzednika, wskazówki są w złota-
wym kolorze. Indeksy są nakładane i polerowane. 
Wskazówki oraz punkty przy indeksach mają wy-
pełnienie znaną z doskonałych właściwości masą 
luminescencyjną Lumibrite. Opisane cechy, wraz ze 
sprawdzonym i cenionym mechanizmem serii 6R, 
przesądziły o dobrej sławie tego modelu. Istotna 
jest także wodoodporność zegarka wynosząca aż 
200 m. Relatywnie niewielkie jak na dzisiejsze stan-
dardy wymiary zegarka odpowiadają za wygodę 
użytkowania, a koperta o wyszukanym kształcie ma 
wysoką jakość wykończenia. Opisywany model ma 
40 mm średnicy, 13,8 mm grubości i 20 mm między 
uszami oraz 46,5 mm wysokości od ucha do ucha.

Seiko to japońska  
firma, która jest 
silnym rynkowym 
konkurentem  
dla producentów  
szwajcarskich. 

Wymiary zegarka  
odpowiadają za 
wygodę użytkowania, 
a koperta  
o wyszukanym  
kształcie ma  
wysoką jakość  
wykończenia. 
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Seiko Alpinist  
o referencji SPB 121j1 
ma predyspozycje 
i wszystkie cechy 
niezbędne do  
tego, by odnieść  
rynkowy sukces. 

Nowy Alpinist w stosunku do zegarków z poprzed-
niej serii posiada szereg różnic, które surowej oce-
nie poddali nawet najzagorzalsi fani. Po pierwsze, 
datownik z lupką pozbawiony jest nadrukowanej 
ramki, a na tarczy pojawiło się logo X serii Prospex, 
do której model ten jest zaliczany. Ponieważ zasto-
sowano przeszklenie dekla, to zniknął z niego napis 
„Alpinist”. Jak już wspomniałem, brak także znaku 
„S” na koronce. 

Zapoznając się z zegarkiem bardzo dokładnie, mogę 
odnieść się po kolei do tych opinii. Uważam, że brak 
ramki przy okienku datownika nie jest znacząco 
ważną różnicą. Serię Prospekt firmy Seiko bardzo 
wysoko sobie cenię, więc znak „X” na tarczy także 
zupełnie mi nie przeszkadza. Jedynie dekiel faktycz-
nie mógłby zostać w niezmienionej w stosunku do 
poprzednika formie. Pełny dekiel jest lepszym roz-
wiązaniem niż przeszklenie, ukazujące świetny, ale 
jednak surowy pod względem wykończenia mecha-
nizm. Także logo na koronce jest miłym dodatkiem, 
z którego niepotrzebnie zrezygnowano. To jednak 
drobnostki, a zegarek jest moim zdaniem po prostu 
tak samo udany jak poprzedni model. 

Docenić należy także kopertę, która jest bardzo do-
brze wykończona – polerowane powierzchnie są do-
skonałe, a szczotkowanie na górnej części uszu bar-
dzo precyzyjne i odcięte od „reszty” ostrymi liniami. 
Moim zdaniem Seiko Alpinist o referencji SPB 121j1 
ma predyspozycje i wszystkie cechy niezbędne do 
tego, by odnieść rynkowy sukces. Ten model, tak jak 
jego poprzednicy, to pod względem stylistycznym 
jeden z najatrakcyjniejszych zegarków, jakie wi-
działem. Przed zakupem powstrzymuje mnie jedy-
nie niewielki rozmiar koperty – lubię duże zegarki. 
Jednak po dwutygodniowym użytkowaniu nawet 
ta blokada topnieje i mała średnica koperty coraz 
mniej mi przeszkadza. 

Recenzowany model Seiko Alpinist posiada skó-
rzany pasek, który nie jest nadmiernie sztywny.  
Po dokładniejszym przyjrzeniu się można stwier-
dzić, że jest on wysokiej jakości, a w trakcie użytko-
wania dobrze układa się na nadgarstku. Motylkowa 
klamra, jak zwykle w zegarkach Seiko, jest świetnie 
wykonana, a przy tym dużo wygodniejsza niż inne 
często spotykane zapięcie motylkowe. Dostępne są 
trzy wersje kolorystyczne modelu Alpinist. Taka jak 
recenzowana – z tarczą w kolorze zielonym, z jasno-
kremową tarczą, również na pasku, oraz z tarczą 
czarną na bransolecie. Wersje na paskach wycenio-
no na 3300 złotych, a na bransolecie na 3399 złotych.  

 

Podsumowując dwutygodniowe użytkowanie opi-
sywanego zegarka Seiko, mogę stwierdzić, iż dla 
modelu Alpinist jest to udany powrót na rynek. Pre-
mierowe modele z pewnością podbiją serca fanów 
japońskiej marki, ale myślę, że mają także sporą 
szansę zainteresować szersze grono zegarkomania-
ków poszukujących po prostu atrakcyjnego zegarka.

Adrian Szewczyk

„Seiko słynie z tego, że we 
własnym zakresie wytwarza 

wszystkie komponenty niezbędne 
do produkcji zegarków”
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Dlaczego przy tak dużej liczbie działających 
dziś firm, oferujących zegarki, tylko ich 
wąskie grono postrzegane jest jako marki 
luksusowe i elitarne? Odpowiedź na tak 

postawione pytanie wydaje się być pozornie prosta 
– kluczową rolę odgrywa wysoki poziom cenowy 
oferowanych wyrobów. Jak się jednak okazuje, uzy-
skanie takiego miana w branży zegarmistrzowskiej, 
której tradycje sięgają nie minionych dziesiątek lat, 
a wieków, wymaga spełnienia wielu warunków,  
a to już takie proste nie jest. Do tego bardzo wysoka 
cena zegarków wcale nie jest czynnikiem kluczo-
wym. Istotną rolę odgrywają też kraj pochodzenia 
i historia przedsiębiorstwa, jak również doniosłe 
osiągnięcia i wkład w branżę. Jednak obecnie nawet 
spełnienie wszystkich wymienionych kryteriów nie 
wystarcza, by dołączyć do zegarmistrzowskiej elity. 
Na takie wyróżnienie trzeba pracować nieustannie, 
podkreślając swoje dziedzictwo, ale równocześnie, 
poprzez tworzenie wyjątkowych zegarków, stale 
udowadniać swój wysoki poziom zegarmistrzow-
skiego kunsztu. Taką drogą podąża manufaktura 
Girard Perregaux.

Ten szwajcarski producent luksusowych czaso-
mierzy początek swojej działalności datuje na 
1791 rok. Niemal 230 lat doświadczenia to impo-
nujący kapitał, prawda? Kapitał, z którego mar-
ka umiejętnie korzysta do dziś. Potwierdzenie 
tej tezy znajdziemy w kolejnej odsłonie modelu  
La Esmeralda Tourbillon, która powstała z inspira-
cji historycznym zegarkiem kieszonkowym stwo-
rzonym przez Constanta Girarda w… 1860 roku.  

La Esmeralda Tourbillon to model naręczny. W wer-
sji premierowej, stworzonej z okazji 225-lecia mar-
ki Girard Perregaux w 2016 roku, wykonany był  
w kopercie z różowego złota. W roku 2019 poja-
wił się model w kopercie z białego złota. Wystarczy 
krótkie spojrzenie na front zegarka, by przekonać 
się, że to dzieło wyjątkowe – wzrok przyciąga wi-
doczny od strony frontowej mechanizm z trzema 
mostkami i tourbillonem. Od tej strony zobaczymy 
też oczywiście wskazówki godzinową i minutową.

Wygląd i koncepcja konstrukcji mechanizmu 
GP09400-0016 z wyjątkiem automatycznego na-
ciągu są niemal identyczne jak wspomnianego 
pierwowzoru zastosowanego w zegarku kieszonko-
wym Constanta Girarda, który zdobył złoty medal 
na wystawie w Paryżu w 1889 roku. Wykonanie 
współczesnego mechanizmu składającego się z 310 
elementów wymaga miesiąca pracy jednego zegar-
mistrza. Wyzwaniem dla wykonawców jest nie tyl-
ko nietypowe rozmieszczenie poszczególnych jego 
zespołów, ale także ich ręczne wykończenie i deko-
rowanie. Warto zaznaczyć, że zastosowano aż pięć 
różnych technik dekoracyjnych. 

Widoczna na godzinie szóstej klatka tourbillonu 
składana jest ręcznie z 80 elementów, z których 
każdy jest ręcznie polerowany. Zgodnie z informa-
cją producenta wykonany z platyny mikrorotor 
automatycznego naciągu sprężyny umieszczono 
pod bębnem naciągowym, co umożliwiło konstruk-
torom jego powiększenie. Taki zabieg w efekcie 
wydłużył rezerwę chodu zegarka przy pełnym na-
ciągu sprężyny do 60 godzin. Dodajmy jeszcze, że 
trzy charakterystyczne mostki wykonane zostały 
z białego złota. Ponad środkowym, łożyskującym 
koło przekładni chodu z osadzoną na nim przekład-

nią wskazań, znalazły się wskazówki godzinowa  
i minutowa. 

Z białego złota wykonane są także mierząca 
44 mm średnicy koperta zegarka oraz zapię-
cie paska ze skóry aligatora. Szkła chroniące 

wspaniały mechanizm z obu stron koper-
ty, a zarazem umożliwiające stałe podzi-

wianie jego pracy, wykonane zostały  
z syntetycznego szafiru. 

Równie imponująca co sam zega-
rek jest jego cena – egzemplarz La 
Esmeralda Tourbillon wyceniono 

na około milion złotych. Jednak to 
nie wartość tak wykonanych wyrobów 

plasuje markę Girard Perregaux w gro-
nie światowej elity zegarmistrzowskiej. 

O takiej pozycji producenta świadczą 
unikalne umiejętności oraz kunszt, które 

umożliwiają tej manufakturze wykonywa-
nie tak wysublimowanych i z daleka rozpo-

znawalnych zegarków.

Maciej Kopyto

Girard Perregaux 
La Esmeralda 
Tourbillon

La Esmeralda  
Tourbillon to  
model naręczny,  
który premierę  
miał w 2016 roku,  
z okazji 225-lecia 
marki.
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Połączenie zegarka z telefonem umożliwia oczy-
wiście korzystanie z dodatkowych funkcji, które 
można określić mianem „Smart”. Nowy reprezen-
tant kolekcji G-SQUAD jest w takim przypadku  
w stanie wyświetlać na swoim ekranie komunika-
ty dotyczące połączeń telefonicznych, korespon-
dencji SMS i e-mail oraz informacje z kalendarza. 
Dzięki wbudowanej funkcji „Phone Finder” istnieje 
także możliwość odnalezienia swojego smartfona 
przy użyciu zegarka. Dodatkowo komunikacja 
między urządzeniami, podobnie jak i aktywacja 
GPS, umożliwia korektę czasu wskazywanego 
przez zegarek.

Poza nowymi, zdrowotnymi i stricte treningowy-
mi funkcjami zegarek GBD-H1000 dzięki wbudo-
wanym sensorom oferuje także funkcje znane fa-
nom marki G-SHOCK z wcześniejszych flagowych 
modeli z tej serii. Należą do nich: termometr 
działający w zakresie od –10 do +60°C, cyfrowy 
kompas wskazujący północ magnetyczną Ziemi 
wraz z kątem odchylenia oraz barometr z wyso-
kościomierzem wyskalowanym do wartości mak-
symalnej 10 000 metrów n.p.m. Oprócz wymienio-
nych sensorów w GBD-H1000 zastosowano także 
trójosiowy akcelerometr pozwalający na pomiar 
przyspieszenia.

Kopertę nowego reprezentanta kolekcji G-SQUAD  
wykonano z wysokiej jakości tworzywa. Jej  
wymiary wynoszą: 55 mm szerokości, 63 mm od 
ucha do ucha oraz 10,4 mm grubości. Dzięki jego 
przemyślanej i ergonomicznej konstrukcji oraz  

Na przestrzeni ostatnich lat marka 
G-SHOCK miała serię udanych premier 
zegarkowych, kiedy to ukazały się takie 
bestsellery jak GWG-1000 Mudmaster, 

GWR-B1000 Gravitymaster czy GPR-B1000 Range-
man. Marka G-SHOCK w dalszym ciągu nie zwal-
nia tempa i nie przestaje zaskakiwać. Doskonałym 
potwierdzeniem tej sugestii jest najnowszy model 
GBD-H1000 z kolekcji G-SQUAD, który już w maju 
powinien pojawić się na polskim rynku. To pierw-
szy w historii marki G-SHOCK zegarek wyposażo-
ny w monitor pracy serca!

Nowa funkcja, którą oferuje model GBD-H1000, 
pozwala na badanie pulsu w trybie rzeczywistym 
i bez konieczności wykorzystania dodatkowego 
sprzętu. Pomiar z nadgarstka wykonywany jest  
z użyciem sensora z optyką umieszczoną na deklu. 
Jest to doskonałe narzędzie, które może wspierać 
trening i pomagać w osiągnięciu lepszych jego 
efektów. Dodatkowo GBD-H1000 umożliwia wy-
znaczenie wartości granicznej tętna, po której 
przekroczeniu aktywowany zostanie alarm po-
ziomu pulsu. Z pewnością taka funkcja przyda się  
w trakcie treningu cardio czy też interwałowego.

Zegarek GBD-H1000 zaopatrzono również w mo-
duł GPS, dzięki któremu jest on w stanie na bie-
żąco określać naszą pozycję, a na tej podstawie 
bardzo dokładnie zmierzyć prędkość poruszania 
się oraz przebyty w trakcie treningu dystans.  

W przypadku gdy trenujemy w pomieszczeniach 
zamkniętych i niemożliwy jest odbiór sygnału 
GPS, do pomiaru przebytej drogi można wyko-
rzystać wbudowany krokomierz. Dodatkowo, po 
wprowadzeniu do pamięci zegarka informacji do-
tyczących wieku, wagi i płci oraz zestawieniu ich 
z danymi zgromadzonymi przy użyciu wcześniej 
wspomnianych narzędzi pomiarowych, zegarek 
jest w stanie wskazać optymalne parametry tre-
ningowe. Są nimi: spalone kalorie, wartość tętna, 
pułap tlenowy czy przewidywany czas regeneracji 
organizmu. Model GBD-H1000 za pośrednictwem 
komunikacji Bluetooth może również zostać spa-
rowany ze smartfonem. Dzięki przeznaczonej dla 
tego zegarka aplikacji wszystkie dane treningowe 
można poddawać szczegółowej analizie i archiwi-
zować. Praca z aplikacją ułatwia także planowanie 
treningów pod kątem założonych celów oraz daje 
bodziec motywujący do wzmożonego wysiłku.

Najnowszy G-SHOCK 
GBD-H1000 jest 
potwierdzeniem 
nieustannego  
rozwoju tej  
japońskiej marki. 

G-SHOCK G-SQUAD 
GBD-H1000 
Kolejny kamień milowy w historii marki 
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dodatkowym wkładkom między kopertą a pa-
skiem nowy „G” bardzo dobrze układa się na nad-
garstku, nie ograniczając przy tym jego ruchów. 
Jest to ważna cecha, szczególnie w trakcie trenin-
gu lub wykonywania innych czynności fizycznych. 
Biorąc pod uwagę liczbę funkcji dodatkowych  
i możliwości tego modelu, jego waga na poziomie 
110 gramów jest jak najbardziej do zaakceptowania. 

G-SHOCK GBD-H1000 ma wodoszczel-
ność na poziomie 20 atmosfer. 
Pozwala to na nieograniczone 
korzystanie z niego przy upra-
wianiu każdej z wodnych 
dyscyplin sportowych. 
Dotyczy to także nurko-
wania z akwalungiem. 
Jak na prawdziwego 
G-SHOCK-a przystało, 
jako jedyny zegarek tej 
klasy jest on odporny 
również na wstrząsy, 
uderzenia i wibracje. 
Z uwagi na te właści-
wości model ten będzie 
idealnym zegarkiem 
dla osób uprawiających 
sporty ekstremalne.

Cyfrowy wyświetlacz LCD 
nowego modelu, który jest 
chroniony przez szkło mineral-
ne, zapewnia niezwykle wysoki 
kontrast. Ta gwarantująca doskonałą 
czytelność własność działa również w 
przypadku silnego nasłonecznienia czy 
spoglądania na wyświetlacz pod dużym 
kątem. W trakcie treningu czy innego 
rodzaju aktywności wystarczy szybkie spoj-
rzenie i ewentualny delikatny ruch ręki, by 
odczytać interesujące nas informacje. Dla lep-
szej widoczności po zapadnięciu zmroku został 
on wyposażony w LED-owe podświetlenie, które 
można wprowadzić w tryb automatyczny.

Z uwagi na duże możliwości funkcjonalne, a co za 
tym idzie – potencjalnie większe niż w standar-
dowych wyrobach elektronicznych tego typu za-
potrzebowanie energetyczne, zegarek został wy-
posażony w dwa zespoły zasilania akumulatora 
Tough Solar. Te elementy, dzięki odpowiednim pa-
nelom fotowoltaicznym zlokalizowanym na tarczy, 
gwarantują ładowanie energią świetlną zarówno 
światła słonecznego, jak i sztucznego. Niezależnie 
od tego akumulator można naładować z użyciem 
kabla USB podłączonego do komputera, przeno-
śnego powerbanku lub standardowej ładowarki 
sieciowej. Poziom zgromadzonej w akumulatorze 
energii można kontrolować za pomocą wskaźnika 
naładowania widocznego na wyświetlaczu. 

GBD-H1000 będzie dostępny w czterech wersjach 
kolorystycznych. Do wyboru będą dwa modele  
w czarnej obudowie z białymi lub czerwonymi 
akcentami, wersja czerwona oraz bardzo cieka-
wa opcja z czarną kopertą, białym paskiem i z…  
limonkowymi wstawkami. We wszystkich wer-
sjach znajdzie się taki sam wyświetlacz w wersji 
negatywowej, czyli z czarnym tłem. 

Najnowszy G-SHOCK o referencji GBD-H1000 jest 
potwierdzeniem nieustannego rozwoju tej japoń-
skiej marki. Ten naszpikowany do granic możli-
wości nowatorskimi technicznymi rozwiązaniami 
model staje się ogniwem łączącym kilka różnych 
typów zegarków: sportowych, treningowych oraz 
smartwatchy. Innowacyjne rozwiązania, które  
w nim wykorzystano, zostały zamknięte w szczel-
nej i wytrzymałej kopercie, co z pewnością wyróż-
nia go na tle konkurentów. Jego miła dla oka sty-
listyka obudowy powinna przypaść do gustu nie 
tylko najwierniejszym fanom marki. 

Powstanie nowej kolekcji G-SQUAD oznacza,  
że zegarek GBD-H1000 nie będzie jedynym tego 
typu modelem w ofercie marki G-SHOCK. Z pew-
nością z czasem pojawiać się będą kolejne zegarki 
wyposażone w funkcje treningowe, obok już zna-
nych GBA-800 oraz GBD-800 ze specjalną aplika-
cją i krokomierzem czy nowego GBD-100, który 
już wkrótce pojawi się na rynku. Zanim to jednak 
nastąpi, z niecierpliwością czekamy na polską 
premierę opisanego powyżej ciekawego modelu. 
Dokładna cena GBD-H1000 nie została jeszcze ofi-
cjalnie zakomunikowana, jednak nie powinna ona 
przekroczyć 2250 złotych.
  
Paweł Zgiep
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Unia Europejskich Związków Piłki Nożnej 
(UEFA) zaplanowała na wiosnę 2020 roku 
decydującą fazę rozgrywek pucharowych 
dla najlepszych europejskich klubów. Wia-

domo już, że rozgrywki te na pewno nie odbędą się 
zgodnie z założonym planem. Niezależnie od tego 
przykrego faktu, jest to idealny moment, by zapre-
zentować wyjątkowy zegarek stworzony z myślą  
o fanach tych piłkarskich rozgrywek. Poznajmy mo-
del Hublot Aerofusion Chronograph UEFA Cham-
pions League Limited Edition. 

Początki kooperacji marki Hublot ze światem futbo-
lu sięgają 2006 roku, kiedy firma ta stała się spon-
sorem szwajcarskiej drużyny narodowej w piłce 
nożnej. Dwa lata później została oficjalnym chro-
nometrażystą UEFA, któremu powierzono obsłu-
gę pomiaru czasu na Mistrzostwach Europy „Euro 
2008” rozgrywanych w Austrii i Szwajcarii. Od 2010 
roku Hublot jest także głównym chronometrażystą 
na Mistrzostwach Świata w piłce nożnej organizo-
wanych przez FIFA. Doświadczenie i profesjonalizm  
w wykonywaniu powierzonych obowiązków zwią-
zanych z obsługą imprez rangi mistrzowskiej po-
mogły w 2015 roku uzyskać temu szwajcarskiemu  
 
producentowi luksusowych zegarków także pieczę 
nad Ligą Mistrzów. Tak silne powiązanie marki Hu-
blot z najpopularniejszą nie tylko u nas dyscypliną 
sportową, jaką jest piłka nożna, sprawiło, że jej wy-
roby upodobało sobie wielu znamienitych piłkarzy 
i działaczy. Jednym z jej ambasadorów został choć-
by legendarny Diego Maradona, noszący nie jeden, 
a dwa zegarki Hublot jednocześnie – po jednym na 
każdym z nadgarstków.

Hublot Aerofusion Chronograph
UEFA Champions League
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zgodnie z założonym planem. Niezależnie od tego 
przykrego faktu, jest to idealny moment, by zapre-
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del Hublot Aerofusion Chronograph UEFA Cham-

Początki kooperacji marki Hublot ze światem futbo
lu sięgają 2006 roku, kiedy firma ta stała się spon
sorem szwajcarskiej drużyny narodowej w piłce 
nożnej. Dwa lata później została oficjalnym chro
nometrażystą UEFA, któremu powierzono obsłu
gę pomiaru czasu na Mistrzostwach Europy „Euro 
2008” rozgrywanych w Austrii i Szwajcarii. Od 2010 
roku Hublot jest także głównym chronometrażystą 
na Mistrzostwach Świata w piłce nożnej organizo
wanych przez FIFA. Doświadczenie i profesjonalizm 
w wykonywaniu powierzonych obowiązków zwią
zanych z obsługą imprez rangi mistrzowskiej po
mogły w 2015 roku uzyskać temu szwajcarskiemu 

Początki kooperacji 
marki Hublot ze 
światem futbolu 
sięgają 2006 roku, 
kiedy firma ta stała 
się sponsorem  
szwajcarskiej  
drużyny narodowej 
w piłce nożnej. 
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W tym roku pojawi się długo oczekiwany model 
przeznaczony dla fanów najbardziej prestiżowych 
rozgrywek klubowych w piłce nożnej – Hublot Ae-
rofusion Chronograph UEFA Champions League. 
Zegarek przyciąga uwagę swoim wyjątkowym, gra-
natowym kolorem ceramicznej koperty z kontrasto-
wymi, polerowanymi wkrętami wykonanymi z tyta-
nu. Dodatkowego uroku nadają jej szczotkowanie 
oraz polerowanie na wysoki połysk, przy jednocze-
snym zachowaniu bardzo ostrych krawędzi przejść 
pomiędzy różnymi typami wykończenia.

Kolejnym elementem, od którego nie można ode-
rwać wzroku, jest tarcza zegarka. Widok można 
podziwiać godzinami, bowiem zegarek wyposażono 
w mechanizm z komplikacją chronografu, który do-
datkowo poddano procesowi szkieletowania. Zabieg 
ten ma na celu maksymalne odsłonięcie elementów 
mechanizmu, by móc swobodnie obserwować jego 
pracę. Wszystkie mostki wraz z płytą główną wer-
ku zostały zabarwione na ciemnografitowy kolor, 
który świetnie zgrywa się z karminową barwą ka-
mieni łożyskujących, nadając zegarkowi drapieżny, 
sportowy wygląd. Jednocześnie uzyskano silny kon-
trast między stalowymi wskazówkami, indeksami 
i ramkami mikrowskaźników stopera a płytą me-
chanizmu, co pozytywnie wpłynęło na czytelność 
wskazań.

Subtarcze stopera rozmieszczono w układzie pozio-
mym. Na znajdującej się na godzinie trzeciej znala-
zło się charakterystyczne logo Ligi Mistrzów UEFA  
w formie piłki z jej łatami w kształcie gwiazd. Ten 
element, podobnie jak logo marki oraz indeksy na 
drugiej subtarczy, naniesiono precyzyjnym tam-
podrukiem na wewnętrzne szafirowe szkło, peł-
niące rolę przeźroczystej tarczy. Kolejny motyw 
nawiązujący do Ligi Mistrzów UEFA umieszczono 
na deklu, na którym nadrukowano pełen logotyp 
elitarnych europejskich rozgrywek. Zegarek wypo-
sażono w mechanizm z naciągiem automatycznym, 
oznaczonym jako kaliber HUB1155. Składa się on 
łącznie z 207 elementów, z czego aż 60 stanowią ka-
mienie łożyskujące.

Liczba egzemplarzy modelu Hublot Aerofusion 
Chronograph UEFA Champions League została ogra-
niczona do 100 sztuk.

Paweł Zgiep

Zegarek wyposażono 
w mechanizm  
z naciągiem  
automatycznym, 
oznaczonym jako 
kaliber HUB1155. 
Składa się on łącznie 
z 207 elementów,  
z czego aż 60 
stanowią kamienie 
łożyskujące.
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Wśród fanów zegarków, również 
wśród tych, którzy niedawno roz-
poczęli swoją przygodę z zegarmi-
strzostwem, znaczącą grupę sta-

nowią branżowi konserwatyści. Dla takich osób 
przy ocenie dowolnego modelu zegarka często na 
pierwszym miejscu są kraj pochodzenia i historia 
producenta. Przykładem cenionej i zasłużonej fir-
my jest Doxa, której korzenie sięgają 1889 roku.  
To marka z tradycjami, czerpiąca ze swojej bogatej 
historii, dzięki czemu może ona oferować dopraco-
wane, nowoczesne zegarki. Wśród nich znajdziemy 
także modele o klasycznym, ponadczasowym sty-
lu. Najlepszym przykładem takiego zegarka jest 
opisywany tutaj model Doxa Challenge Automatic.

Gama modeli w linii Doxa Challenge to cztery róż-
ne wersje, które pomimo dość istotnych różnic 
wizualnych łączą ten sam mechanizm oraz iden-
tyczna, ciekawie wykonana koperta. Jej forma  
z niewielkim rozstawem uszu z jednej strony nie-
sie ze sobą coś filigranowego, a z drugiej odwołu-
je się do stylistyki vintage. W tych modelach jest 

DOXA Challenge Automatic 
Współczesny zegarek w tradycyjnym stylu

też coś bardzo nowoczesnego – to brak wyraźnie 
zaznaczonej linii lunety oraz zaakcentowanie 
wychodzących płynnie uszu koperty ciekawym 
przełamaniem powierzchni bocznej. Koperta pole-
rowana jest na wysoki połysk, który to rodzaj wy-
kończenia jest typowy dla zegarków eleganckich.

 

Przykładem cenionej 
i zasłużonej firmy 
jest Doxa, której 
korzenie sięgają 
1889 roku.  
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Dwutonowa tarcza jest zwykle klasycznym po-
łączeniem szerokiego pierścienia po obwodzie  
i centralnego koła. W zegarku Doxa Challenge 
w wersji łączącej biel z ciemnoszarym centrum 
tarcza wydaje się być optycznie mniejsza niż  
w jednobarwnych wariantach tego modelu. W tej 
wersji nakładane znaczniki godzin i nadrukowana 
podziałka minut są wykonane w kolorze różowe-
go złota. Indeksy godzinowe to mieszanka pro-
stych „batonów” z dwiema rzymskimi liczbami na 
godzinie szóstej i dwunastej. Takie zestawienie 
oznaczeń tarczy dobrze komponuje się zarówno  
w zegarkach do codziennego używania, jak i w mo-
delach przeznaczonych do strojów odświętnych.  

Ciekawym zabiegiem jest przesunięcie indeksów 
godzin do środka tarczy, które dzięki temu przeni-
kają do jej wewnętrznej, ciemnej części, przełamu-
jąc niepisaną zasadę typowych tarcz sektorowych. 
Wygląd zespołu wskazań dopełniają przełamane, 
spiczaste wskazówki określane jako „Alpha”, które 
łatwo generują widoczne refleksy świetlne i zna-
cząco podnosząc atrakcyjność wizualną zegarka.

Zastosowany mechanizm z automatycznym nacią-
giem sprężyny to Sellita SW200, czyli dobrze zna-
na i sprawdzona konstrukcja. Oferuje on cenioną 
mikroregulację balansu, wskazanie daty – w tym 
przypadku –  na godzinie trzeciej i wysokie para-
metry metrologiczne pracy. Relatywnie cienki me-
chanizm pozwala uzyskać także smukłą kopertę, 
której grubość dla omawianego modelu wynosi  
10 milimetrów. 

Zegarek posiada minimalną w obecnych czasach, 
lecz wystarczającą dla zegarków niesportowych 
wodoszczelność na poziomie 30 metrów. Zasto-
sowanie przeszklonego dekla pozwala przyglądać 
się pracy mechanizmu. Zegarek oferowany jest na 
pasku ze skóry naturalnej w kolorze brązowym.  
Posiada on ozdobne, imitujące skórę krokodyla 
przetłoczenia i charakterystyczne przeszycia. 
Pasek wyposażono w lubiane przez miłośników 
zegarków zapięcie motylkowe, które podobnie jak 
koronka jest oznaczone logotypem marki Doxa.

Zegarek Challenge Automatic to przyjemne połą-
czenie współczesnej, wysokiej jakości wykonania 
i oszczędnego wzornictwa z szeroko pojętą klasy-
ką, z którą na pewno mogli obcować nasi dziadko-
wie i rodzice. Wśród rodzinnych pamiątek często 
przecież znajdziemy właśnie zegarki z logotypem 
marki Doxa. Prezentowany model łączy tradycję  
z nowoczesnością.

Miłym zaskoczeniem jest także stosunek ceny do 
jakości – zegarek z etykietą Swiss Made i cenio-
nym mechanizmem z automatycznym naciągiem 
dostępny jest za 2490 złotych.

Wiktor Kalinowski

„Wśród rodzinnych pamiątek 
często znajdziemy właśnie zegarki  

z logotypem marki Doxa”
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Wydaje się, że kobiecości nierozerwal-
nie towarzyszy aura tajemnicy. Bo jak 
ująć w słowa wymykające się wszel-
kim ograniczeniom mistyczne pięk-

no i kruchość przy jednoczesnej sile? Fascynujące 
opowieści poświęcone temu zjawisku tworzyły an-
tyczne cywilizacje – grecka oraz rzymska. Ich mito-
logie nasycone są zarówno efemerycznymi nimfet-
kami, jak i wojowniczymi boginiami. Łączy je jedno 
– wskazują drogę, radzą. Są opiekunkami tego, co 
ludzkie, i tego, co boskie.

Prestiżowa marka Vacheron Constantin przyjęła 
dla swojej kolekcji zegarków niezwykłą patronkę. 
Jest nią Égérie – wodna nimfa uważana za muzę,  
a bardziej szczegółowo – wieszczkę, którą błaga-
no o natchnienie. Nowością w tej linii zegarków są 
trzy damskie modele w okrągłych kopertach, któ-
rych wspólnym mianownikiem jest inspiracja haute  
couture – prestiżowym krawiectwem, gdzie każ-
dy detal jest unikatowy i nie znajduje powtórzenia  
w innej kreacji. Zegarmistrzostwo doczekało się 
własnego odpowiednika takiego podejścia do pro-
duktu – haute horlogerie. W przypadku prezento-
wanych modeli obydwa te światy przenikają się, 
dając w efekcie oszałamiający rezultat.

Vacheron Constantin Égérie
Kod boskości i kobiecości

„Moon phase”
zaskakuje położeniem
wskazań gwiezdnej
komplikacji.
Wewnątrz wysadzanej 
brylantami ramki
odbywa się taniec
wizerunku złotego
Księżyca w otoczeniu
perłowych chmur.
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Zgodnie z przekazem producenta opracowanie nie-
zwykłego wzoru tarczy pochłonęło miesiące pracy. 
Strukturę powierzchni tarczy w pierścieniu cyfr 
osiągnięto przy wykorzystaniu historycznego go-
belinu, poprzez dostosowanie wielkoformatowe-
go motywu do miniaturowej powierzchni. Było to 
możliwe dzięki zastosowaniu odpowiednio skali-
browanego pantografu z… 1904 roku (!). Aby pod-
kreślić przypominającą haft teksturę, zastosowano  
misternie kaligrafowane indeksy oraz cienkie 
wskazówki, przywodzące na myśl igły połyskujące  
w drobnych palcach damy. Okrągłe koperty mierzą 
– w zależności od wzoru – 35 lub 37 milimetrów 
średnicy i są wykonane ze stali lub ze złota (złoto 
białe oraz różowe). Luneta każdej z nich jest wysa-
dzana 58 diamentami. 

Wyznacznikiem stylu Égérie jest odmienne od tra-
dycyjnego ułożenie elementów zegarka. Koronka 
oraz – w zależności od modelu – wskazanie daty lub 
faz Księżyca znajdują się między godziną pierwszą  
a drugą. Pole wskazań, czy to dnia miesiąca, czy fazy 
Księżyca, jest otoczone wysadzanym brylantami 
pierścieniem. W ten sposób dodatkowe wskazanie 
wraz z centrum tarczy tworzą oś optyczną, której 
biegunami są logo producenta i koronka.

Tak jak wspomniano, linię tworzą trzy różne mo-
dele. Pierwszy z nich, „Self-winding”, stawia na pie-
destale manufakturowy mechanizm – kaliber 1088  
z automatycznym naciągiem i 40-godzinną rezerwą 
chodu. Przeszklony dekiel umożliwia podziwianie 
bogatych zdobień mechanizmu (ręcznie wykonany 
motyw Côtes de Genève), a na powierzchni szkła 
znalazł się pierścień z 22-karatowego złota z kon-
turem krzyża maltańskiego. Ten model posiada też 
nieszablonowe wskazanie dnia miesiąca – w długim 
wycinku okręgu wskazującym siedem kolejnych dni, 
który jest widoczny w kole otoczonym diamentami, 
przesuwa się tarcza kalendarza.

„Moon phase” zaskakuje położeniem wskazań 
gwiezdnej komplikacji. Zwykle spodziewana jest 
ona na poziomej lub pionowej osi tarczy. Tutaj, jak 
zasygnalizowano powyżej, znajdziemy ją pomię-
dzy godziną pierwszą i drugą. Wewnątrz wysadza-
nej brylantami ramki odbywa się taniec wizerunku 
złotego Księżyca w otoczeniu perłowych chmur.  

Model „Moon phase diamond pave” jest zaś eksplo-
zją blasku – samą kopertę udekorowano 292 kamie-
niami szlachetnymi, co jest zaledwie wstępem do 
prawdziwego skarbca – tarczy tkanej 510 diamen-
tami. 

Kolekcja Égérie w pełni oddaje liczne twarze kobie-
cej natury, będąc hołdem dla jej złożoności. Wpisuje 
się znakomicie w dzisiejszą epokę, reprezentując 
styl pełen charyzmy i niezależności, niosąc też ze 
sobą ducha nieskrępowanej wolności wyboru.

Marzena Kondera-Giergiel

Kolekcja Égérie
w pełni oddaje liczne
twarze kobiecej natury, 
będąc hołdem dla  
jej złożoności.   
Wyznacznikiem stylu
Égérie jest odmienne
od tradycyjnego
ułożenie elementów
zegarka. 
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Maciej Kopyto, Zegarki i Pasja: „…kreatywny i dynamiczny 
business developer ze sprawdzoną wiedzą specjalistyczną,  
z doświadczeniem w konsekwentnej penetracji nowych rynków  
w celu zapewnienia zrównoważonego wzrostu pozycji i przy-
chodów firm. Dogłębna znajomość zasad partnerstwa handlo-
wego, rozwoju kanałów i wspólnego marketingu produktów. 
Skuteczny w swojej pracy, umiejący efektywnie pracować za-
równo jako członek zespołu, jak i indywidualnie”. Ten fragment 
to opis Pana osoby z portalu Linkedin. 

W tej informacji nie wspomina Pan o zegarkach, ale jako że 
reprezentuje Pan Szwajcarskie Centrum Biznesowe w Polsce 
(Swiss Business Hub Central Europe), liczę, że porozmawia-
my także o rynku zegarków. Zanim do tego przejdziemy, pro-
szę powiedzieć, jakie działania należą do Pana obowiązków 
jako dyrektora Swiss Business Hub w Ambasadzie Szwajcarii?

Michał Bronowski: Nasz hub biznesowy, który od tego roku reali-
zuje projekty nie tylko w Polsce, ale także w Czechach, na Słowacji 
i Węgrzech, zajmuje się głównie projektami wspierającymi eksport 
ze Szwajcarii oraz obsługą firm zainteresowanych inwestycjami  
w Szwajcarii. 

ZiP: Jakie branże działają najprężniej w relacjach Szwajcaria 
– Polska?

Michał Bronowski: Główne branże, którymi się zajmujemy, to prze-
mysł maszynowy i spożywczy, IT oraz Medtech. Największymi grupa-
mi produktowymi, jeśli chodzi o handel zagraniczny Szwajcaria – Pol-
ska, są farmaceutyka oraz przemysł maszynowy. 

ZiP: Ile miejsca w waszej działalności zajmuje branża zegar-
kowa?

Michał Bronowski: Branża zegarkowa to relatywnie mały obszar 
naszej działalności, przy czym my głównie bierzemy udział w wyda-
rzeniach promujących szwajcarski przemysł zegarkowy. 

Rozmowa z Michałem 
Bronowskim
Dyrektorem Swiss Business Hub 
w Ambasadzie Szwajcarii

ZiP: Czy zatem dla Pana zegarki to tylko jedna z domen han-
dlowych Szwajcarii, czy też interesują Pana jako przedmioty?

Michał Bronowski: Zegarkami zacząłem się pasjonować już wiele 
lat temu. Pamiętam, że w 2006 roku założyłem nawet swoje konto na 
forum dyskusyjnym Klubu Miłośników Zegarów i Zegarków. Nadal też 
jestem zafascynowany działalnością tego stowarzyszenia – dobrze, 
że taka organizacja istnieje, publikuje artykuły, wspomaga wystawy 
i inne wydarzenia. Cieszy mnie także fakt, że powstają w Polsce rów-
nież niezależne portale oraz czasopisma jak „Zegarki i Pasja”, które 
promują tę ekskluzywną i bardzo techniczną branżę. 

Uwielbiam zegarki, ale jest to bardziej hobby niż praca zawodowa.

ZiP: Pana pierwszy zegarek?

Michał Bronowski: Moim pierwszym zegarkiem był Timex Expe-
dition, który bardzo długo mi służył. 

Obecnie najczęściej używanym przeze mnie zegarkiem jest zegarek 
lotniczy z małej szwajcarskiej manufaktury, który służy mi już kilka-
naście lat. Naturalnie mam także inne polskie, szwajcarskie czy ro-
syjskie zegarki. Na pewno można mnie określić jako fana zegarków 
lotniczych i tzw. diverów. 

ZiP: Czy zwraca Pan uwagę, jakie zegarki noszą koleżanki  
i koledzy w pracy? Czy rozpoznaje marki zegarków, których 
oni używają?

Michał Bronowski: Oczywiście, że tak! Pod warunkiem, że znajdują 
się w bliskiej odległości. 

Z dużej odległości rozpoznam tylko te najbardziej znane i charaktery-
styczne wzorniczo modele marek takich jak Omega, Rolex, Hublot itd. 
Nie jest tajemnicą, że większość zegarków, jakie nosimy w ambasa-
dzie, to zegarki szwajcarskie. Dotyczy to także osób ze szwajcarskich 
firm, z którymi współpracujemy w Polsce i za granicą. 
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ZiP: Porozmawiajmy o rynku zegarków. Jak wygląda obecnie 
udział szwajcarskiego przemysłu zegarkowego w ogólnym 
obrocie handlowym Helwetów?

Michał Bronowski: Rynek sprzedaży zegarków w centralnej Euro-
pie to dla nas wciąż rynek bardzo perspektywiczny. 

Popatrzmy może trochę w przeszłość. W 2009 roku eksport zegar-
ków szwajcarskich do Polski, Czech, Węgier i Słowacji wynosił 60 
mln CHF, a w 2019 eksport się podwoił i osiągnął wartość 138 mln 
CHF. Naturalnie na pewno wielu z państwa czytelników zwróci 
uwagę, że zaczynam analizę od 2009 roku, w którym, podobnie jak 
dziś, nadal odbijał się kryzys finansowy z roku 2008. Rzeczywiście, 
w 2009 roku eksport do Grupy Wyszehradzkiej zmalał o ponad 20 
proc., by już w roku 2010 osiągnąć wartość 90 mln CHF.

Mam nadzieję, że eksport w naszym regionie już w 2021 roku osią-
gnie kolejny mocny wzrost i zanotuje rekordową wartość. Obecnie 
najwięcej zegarków jest eksportowanych do Czech, Polski, Węgier  
i Słowacji. Polska w 2019 roku została zdetronizowana przez Czechy 
jako kraj będący największym odbiorcą w regionie, ale przesunięcie 
to jest moim zdaniem spowodowane zmianą polityki dystrybucyjnej 
przez firmy szwajcarskie. Wraz ze wzrostem dochodów i rozwojem 
ekonomicznym Polski będzie rosła także nasza konsumpcja oraz  
w pewnym stopniu następowała premiumizacja rynku (premiumi-
zacja – wzrost udziału w sprzedaży zegarków z segmentu Premium, 
przyp. red.). Mam nadzieję, że wiele osób, które do tej pory nie myślały  
o zakupie zegarka szwajcarskiego, chętnie w przyszłości się nad ta-
kim zakupem zastanowi.

ZiP: W jakim stopniu szwajcarski zegarkowy rynek zależy od 
eksportu produktów do Chin, a szwajcarskie sklepy od przy-
bywających do nich gości z Państwa Środka?

Michał Bronowski: W 2019 roku szwajcarska branża zegarkowa 
wyeksportowała produkty o wartości 21,7 mld CHF, czyli o 2,4 proc. 
więcej niż w 2018 roku. 

Szczególnie w drugiej połowie roku widać było pozytywny trend 
(+3,2 proc.), wzrost podwoił się w porównaniu do pierwszej połowy 
roku (+1,5 proc.). Najważniejsze rynki mogą państwo zobaczyć w 
statystyce Stowarzyszenia Szwajcarskiego Przemysłu Zegarkowego 
(FHS).

Ponad 53 proc. eksportu szwajcarskich zegarków trafia na rynki 
azjatyckie. 

Jeśli chodzi o wzrost rok do roku, to trend wyniósł 2,3 proc. Niestety, 
nie wszystkie rynki rozwijały się równie silnie. Udział Azji w szwaj-
carskim eksporcie zegarków nieznacznie spadł, głównie w wyniku 
negatywnego rozwoju niedawnych wydarzeń w Hongkongu.

ZiP: W związku z ostatnimi wydarzeniami dotyczącymi roz-
przestrzeniania się koronawirusa także w Europie odwoła-
nych zostało wiele wydarzeń, w tym także targi zegarkowe 
w Genewie oraz Bazylei. Duże koncerny z branży zegarkowej 
notują natomiast straty na giełdzie.

Jak Pana zdaniem koronawirus wpłynie na gospodarkę świa-
tową i europejską?

Michał Bronowski: Wywiad jest prowadzony pod koniec marca, 
gdy Polska, tak jak Szwajcaria, zmaga się z epidemią oraz rządo-
wymi zaostrzeniami. Covid-19 poważnie zakłóca życie ludzi i funk-
cjonowanie gospodarki światowej. Obecnie żadna firma konsultin-
gowa nie jest w stanie przewidzieć, jak długo kryzys będzie trwał  
i jakie znaczące skutki gospodarcze pozostawi. 

Duża część światowej gospodarki stoi w obliczu coraz bardziej ry-
gorystycznych środków ograniczających rozprzestrzenianie się wi-
rusa. Całe gałęzie przemysłu stoją w miejscu, a łańcuchy dostaw są 
bardzo zakłócone. Działalność gospodarcza spada na całym świecie,  
a wiele gospodarek przechodzi już w stan recesji. Myślę, że zarów-
no europejska, jak i światowa gospodarka zaliczy w tym roku rece-
sję. Strat wywołanych globalną pandemią, co skutkuje przerwami  
w produkcji, a także bardzo dużymi problemami z łańcuchem do-
staw, nie uda się do końca roku przezwyciężyć. Będzie to na pewno 
bardzo trudny okres dla wszystkich branż, ale mam nadzieję, że za-
równo polska, jak i szwajcarska gospodarka wyjdzie z tego kryzysu 
jeszcze silniejsza.

ZiP: Czy obecna sytuacja będzie miała wpływ na polsko-
-szwajcarskie relacje gospodarcze?

Michał Bronowski: Na pewno tak. Jeśli chodzi o sprzedaż 
produktów farmaceutycznych, nie zauważymy dużych zmian. 
Jeśli chodzi natomiast o przemysł maszynowy, to będzie to bar-
dzo trudny rok ze względu na niepewność panującą na rynku,  
a także ostrożność przedsiębiorstw w zakresie podejmowania 
decyzji co do nowych inwestycji produkcyjnych. Myślę, że bilans 
wymiany handlowej zanotuje straty zarówno w imporcie, jak  
i eksporcie. 

ZiP: Przełoży się to Pana zdaniem na rynek zegarkowy global-
nie i w Europie? Jeśli tak, to w jaki sposób?

Michał Bronowski: Obecnie szwajcarscy producenci przygotowu-
ją swoje linie produkcyjne tak, by także w czasach pandemii móc 
dalej wytwarzać zegarki. Wprowadzane są nowe regulaminy. Zmia-
ny idą w tym kierunku, by każde przedsiębiorstwo pomimo czaso-
wego zamknięcia jakiegokolwiek zakładu produkcyjnego mogło 
wytworzyć całe swoje portfolio produktowe. Firmy także bacznie 
obserwują zachowania na rynkach azjatyckich. Wspomniałem już, 
że te rynki odpowiedzialne są za ponad 50 proc. przychodów bran-
ży i mamy nadzieję, że powoli konsumpcja na rynkach azjatyckich 
wróci do normy. 

 

0

20 000 000

0 000 000

0 000 000

0 000 000

00 000 000

20 000 000

0 000 000

0 000 000

2009 20 0 20 20 2 20 20 20 20 20 20 20 9

t wa ca ch a òw w latach 2009 20 9 
t al 

la ch l c a l a a t al 

„Mam nadzieję, że eksport w naszym regionie 
już w 2021 roku osiągnie kolejny mocny 
wzrost i zanotuje rekordową wartość.”
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W Polsce i centralnej Europie zanotujemy spadki sprzedaży wywo-
łane zarówno zamknięciem gospodarki przez rząd, jak również spo-
dziewanym kryzysem. Mam jednak nadzieję, że rynek dość szybko 
się zregeneruje i w 2021 roku będziemy mogli pisać o rekordowym 
eksporcie tych produktów.

ZiP: Popatrzmy zatem optymistycznie w przyszłość. Obser-
wując działania szwajcarskich firm zegarkowych za granicą  
i w Polsce, czy widzi Pan szanse na jakieś działania, których  
u nas do tej pory nie było? Jeśli tak, to jakie?

Michał Bronowski: Wszystko podlega ciągłym zmianom. Dzięki 
temu zauważamy postęp i rozwój. Trudno natomiast jest jedno-
znacznie oszacować i wskazać obszary, gdzie można przenieść dzia-
łania firm szwajcarskich na rynek polski. O ile w zakresie samych 
idei i pomysłów, np. w zakresie organizacji zegarkowych imprez, 
jest to stosunkowo łatwe, to w zakresie czysto technicznym, tam, 
gdzie trzeba angażować duże środki finansowe, jest to trudne lub 
wręcz niemożliwe. 

Pierwsze polskie imprezy targowe już istnieją. Prekursorem 
był Klub Miłośników Zegarów i Zegarków, który zorganizował  
w kwietniu 2017 roku targi Passion for Watches w centrum wysta-
wienniczym Ptak Expo. To był początek – aktualnie takie cyklicz-
ne imprezy organizowane są w Łodzi przez SPiRZ i AuroChronos.  
To świadczy o tym, iż idee przyświecające targom w Genewie czy 
Bazylei doskonale sprawdzają się także w Polsce.

ZiP: Jako wydawnictwo branżowe także staramy się wchodzić 
od lat z zegarkami pod strzechy. Wraz z magazynem „LOGO” 
przeprowadzamy w tym roku drugą edycję konkursu „Wielka 
matura z wiedzy o zegarkach”. Ambasada Szwajcarii objęła to 
wydarzenie Patronatem Honorowym, co bardzo nas cieszy. 
Jak postrzegacie tego typu aktywności?

Michał Bronowski: Uważamy państwa pomysł za bardzo ciekawy 
i chętnie naszym patronatem objęliśmy państwa maturę. Na wie-
lu rynkach możemy zauważyć brak wykwalifikowanych zegarmi-
strzów oraz rzemieślników. Promowanie wiedzy o zegarkach oraz 
ich mechanizmach jest doskonałą akcją. Mamy również nadzieję,  
że dzięki takiej promocji także więcej młodych osób zainteresuje się 
zawodem zegarmistrza. 

Obecnie nasza ambasada pomaga jednej ze szwajcarskich marek 
zegarkowych w tworzeniu koncepcji i realizacji programu eduka-
cji zawodowej w Polsce. Mam nadzieję, że dzięki takim projektom 
nasze zegarki mechaniczne będą się w przyszłości cieszyły dobrym 
serwisem, a my ich punktualnością.

ZiP: Jakie działania macie Państwo w planach jako organiza-
cja na najbliższe lata w zakresie promocji współpracy han-
dlowej między Szwajcarią a Polską? Zarówno w zakresie ze-
garków, jak również innych dziedzin gospodarki?

Michał Bronowski: Jako ambasada nie bierzemy czynnego udziału 
w sprzedaży lub marketingu zegarów i zegarków. Chętnie zawsze 
uczestniczymy w akcjach organizowanych przez szwajcarskie marki 
w Polsce i w regionie. W 2021 roku planujemy zorganizować wysta-
wę zegarów i zegarków szwajcarskich w Muzeum Łazienki Królew-
skie w Warszawie. 

Jako hub biznesowy zastanawiamy się natomiast nad czynnym 
udziałem w targach organizowanych w Polsce, kierowanych do no-
wych, niezależnych marek szwajcarskich, które dopiero badają nasz 
region. Zobaczymy, co przyszłość przyniesie.

ZiP: Bardzo dziękuję Panu za rozmowę. Życzę państwu, całej 
branży zegarkowej i naszym czytelnikom, by obecna sytuacja 
gospodarczo-biznesowa ustabilizowała się jak najszybciej.
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Rynek

CHF mld Zmienność

2019 2018 2017 2019/2018 2019/2017

(+) (-) (+) (-)

1. Hong Kong 2,659.3 3,002.5 2,520.6 -11.4% +5.5%

2. USA 2,409.1 2,218.0 2,049.1 +8.6% +17.6%

3. Chiny 1,994.0 1,717.9 1,536.7 +16.1% +29.8%

4. Japonia 1,608.1 1,341.7 1,229.4 +19.9% +30.8%

5. Zjednoczone Królestwo 1,366.1 1,232.8 1,290.0 +10.8% +5.9%

6. Singapur 1,268.9 1,106.8 1,099.5 +14.6% +15.4%

7. Niemcy 1,126.9 1,124.4 1,077.8 +0.2% +4.6%

8. Francja 1,073.5 1,071.4 981.5 +0.2% +9.4%

9. Włochy 969.8 1,011.9 1,181.2 -4.2% -17.9%

10. Zjednoczone Emiraty 
Arabskie

933.6 911.8 895.4 +2.4% +4.3%

11. Korea Południowa 921.6 878.5 698.7 +4.9% +31.9%

12. Hiszpania 392.3 396.5 447.3 -1.1% -12.3%

13. Arabia Saudyjska 322.4 344.3 325.1 -6.4% -0.8%

14. Tajwan 309.8 306.1 303.7 +1.2% +2.0%

15. Holandia 259.5 267.4 272.7 -3.0% -4.8%

16. Australia 237.8 240.1 199.8 -0.9% +19.0%

17. Tajlandia 229.5 279.0 253.2 -17.7% -9.4%

18. Meksyk 218.7 214.1 198.6 +2.2% +10.1%

19. Rosja 198.8 195.0 155.3 +2.0% +28.0%

20. Katar 195.0 214.8 141.0 -9.2% +38.4%

ŚWIAT 21,680.6 21,180.2 19,921.0 +2.4% +8.8%
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Założona w Japonii w 1950 roku marka 
Orient jest cenionym producentem zegar-
ków o wysokiej jakości i ciekawej stylisty-
ce. Dla miłośników i potencjalnych kupują-

cych ważny jest fakt, że są to zegarki posiadające 
mechanizmy jej własnej produkcji. Decydując się 
na zakup zegarka Orient, możemy mieć pewność, 
że będzie nas cieszył przez wiele lat, bo niezawod-
ność i długowieczność mechanizmów tego pro-
ducenta są wręcz legendarne. W 2020 roku firma 
Orient obchodzi 70. rocznicę obecności na rynku. 
To doskonała okazja do prezentacji specjalnych 
zegarków, które uczczą okrągłe urodziny. Dla upa-
miętnienia tego doniosłego wydarzenia na rynek 
trafi kolekcja Revival. 

Pierwszym z urodzinowego duetu jest model Re-
tro Future Camera, który zawiera odniesienia do 
elementów konstrukcji klasycznych aparatów fo-
tograficznych z lat 50. XX wieku. Zegarek będzie 
występował w edycji limitowanej do 2300 sztuk 
oraz w trzech innych, różnych od siebie, nielimito-
wanych wersjach kolorystycznych.

Retro Future Camera to nowoczesna wersja ze-
garka Orient Star, prezentująca wiele charakte-
rystycznych cech, w tym tarczę, której wzór jest 
zainspirowany metalowymi listkami przysłony 
w obiektywie aparatu. Odniesień do urządzeń 
fotograficznych jest więcej: luneta, która imituje 
pierścień ustawień przysłony, koronka i jej osło-
na przypominają znane z aparatów analogowych 
pokrętło do przewijania kliszy i spust. Te ciekawe, 
pomysłowe elementy połączono z dość masywną, 
wykonaną ze stali kopertą o klasycznym kształcie. 
Dla odmiany imitujący brąz kolor koperty jest zu-
pełnie nowoczesny, uzyskany poprzez zastosowa-
nie powłoki dekoracyjnej. Wymiary obudowy to 
40,8 mm średnicy oraz 12,6 mm grubości. Tarcza 
w złotawym kolorze ma gradientowe w stosunku do 
osi pionowej nasycenie barwą od złotego do czar-
nego. Zestawiona została ona ze złoconymi indek-
sami i takimi samymi wskazówkami. Na godzinie 
szóstej umiejscowiono subtarczę małego sekund-
nika, a na dziewiątej znajduje się otoczone złoconą 
ramką okienko z widocznym zespołem balansu.  

Ciekawie rozwiązano dekiel, w którym znajdzie-
my przeszklony, mały otwór. Jego umiejscowienie 
w stosunku do wspomnianego podobnego otwo-
ru w tarczy pozwala spojrzeć przez obydwa na 
przestrzał jak przez wizjer aparatu fotograficz-
nego. Wybrany przez producenta do tego modelu 
przeciągany, skórzany pasek nasuwa skojarzenie  
z paskiem aparatu fotograficznego. Nowy zegarek 
Retro Future Camera wyposażono w manufaktu-
rowy mechanizm Orient F6S22  z automatycznym 
naciągiem łożyskowany na 24 kamieniach, które-
go rezerwa chodu wynosi 40 godzin.

Drugi rocznicowy model to King Diver. Pełna na-
zwa historycznego zegarka, z którego zaczerp-
nięto inspirację, brzmi „Weekly Auto King Diver”, 
a swoją premierę miał on w 1965 roku. Pierwszy 
model King Diver stał się fundamentem, na którym 
zbudowano kolejne zegarki typu diver, stanowią-
ce dziś jeden z filarów kolekcji marki Orient. Nie 
ukrywam, że opisywana premiera bardzo mnie 
cieszy, bo stylistyka, jaką oferuje wspomniany 
model, to jedna z moich ulubionych. Reedycja tego 
wyjątkowego zegarka zachowuje wygląd orygina-
łu. Dzisiejszy model, tak jak pierwowzór, jest duży. 
Stalowa koperta ma 43,8 mm średnicy i 14 mm 
grubości. Wąska luneta i spora powierzchnia tar-
czy optycznie go jeszcze powiększają. Jest jednak 
duża szansa, że model ten jest tak zaprojektowany, 
że będzie dobrze wyglądać na szerokim spektrum 

Z okazji 70-lecia
istnienia ORIENT
prezentuje 
dwa wyjątkowe zegarki

Model King Diver 
w wersji limitowanej

Dekiel modelu 
Retro Future Camera
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wielkości nadgarstków. Cechy charakterystyczne 
archiwalnego modelu przeniesiono oczywiście do 
współczesnej reedycji. Zastosowano dwie koron-
ki, z których jedna służy do korekty wskazań cza-
su i datowników, a druga do ustawiania pierście-
nia nurkowego znajdującego się pod szkłem. Układ 
elementów, a co za tym idzie – jego wygląd, jest 
charakterystyczny dla zegarków vintage do nur-
kowania typu „compressor”. Różnicą w wyglądzie 
modelu współczesnego wobec poprzedniego jest 
sposób wykończenia jego koperty – dzisiejszy ze-
garek ma szczotkowane górne powierzchnie uszu, 
dawny był w całości polerowany. 

Poniżej wewnętrznego, obrotowego pierścienia ze 
skalą minutową z oznaczeniami co pięć widocz-
na jest właściwa tarcza. To niejako główny ele-
ment zegarka, na którym zastosowano –  takie jak  
w oryginale – nakładane, podłużne, polerowane 
indeksy z dwiema ukośnie ułożonymi płaszczy-
znami. Znacznik godziny dwunastej jest podwój-
ny w stosunku do pozostałych. Bliżej centrum 
tarczy, pod indeksami naniesiono kropki z masy 
luminescencyjnej. Wskazówki są czytelne, a bar-
dzo charakterystyczna godzinowa ma kształt 
strzałki z trójkątnym grotem, co odpowiada wy-
glądowi wskazówek w pierwowzorze. Oczywiście 
na ramiona wskazówek także naniesiono masę 
świecącą. Dzięki temu tak w dzień, jak i w nocy 
łatwo będzie odczytać czas. Na godzinie trzeciej, 
w okienku otoczonym ramką, umieszczono da-
townik ze wskazaniem dnia miesiąca. Nieco pod 
centralną częścią tarczy, nad godziną szóstą, wy-
cięte zostało małe, łukowate okienko, w którym 
możemy odczytać dzień tygodnia. Nie zobaczymy 
tu natomiast klasycznego logo marki Orient, jakie 
znamy z innych jej modeli. Na koronkach zastoso-
wano literę „O” ze starego logo marki. To, co widzi-
my na tarczy pod godziną dwunastą, to nadruko-
wana nazwa modelu wykonana dokładnie tak, jak 
na cyferblacie zegarka z 1965 roku, czyli „WEEKLY 
AUTO ORIENT KING DIVER”. 

Wkręcany pełny dekiel ma wygrawerowane pod-
stawowe informacje o zegarku, w tym tę o edycji  
z okazji 70-lecia marki. Centralną część wieczka 
zajmuje wizerunek nurka pod wodą – taki sam jak 
w pierwowzorze. To jeden z atrakcyjniejszych de-
kli w dzisiejszych zegarkach Orient. Podniesiona 
w stosunku do oryginału została wodoszczelność, 
która teraz wynosi do 200 metrów. Także branso-
leta jest na zdecydowanie wyższym poziomie wy-
konania. Zrobiono ją z pełnych stalowych ogniw,  
a maskownica nie jest odpowiednio uformowaną 
„blaszką”, a elementem wykonanym z litej stali. 
Bransoleta jest pięciorzędowa. Skrajne i środko-
we ogniwa są szczotkowane, a drugie i czwarte, 
dodatkowo stylizowane na podwójne, zostały 
wypolerowane. „Sercem” zegarka jest mechanizm 
„in-house” Orient F6922 z automatycznym nacią-
giem sprężyny i z możliwością jej ręcznego dokrę-
cania. Zegarek posiada rezerwę chodu minimum  
40 godzin i jest łożyskowany na 22 kamieniach.

Producent przedstawił cztery wersje nowego mo-
delu King Diver: wariant z czarną tarczą i lunetą, 
bordową tarczą i czarną lunetą, zieloną tarczą  
i zieloną lunetą oraz złotawą tarczą w  gradiento-
wym natężeniu zabarwienia i czarną lunetą. W tej 
ostatniej wersji koperta jest wykonana w kolorze 
brązu, wskazówki i indeksy są złociste, a zamiast 
bransolety, jaką znajdziemy w innych wersjach, 
użyto skórzanego paska w kolorze brązowym.  
Ta właśnie wersja zegarka w sprzedaży w Polsce 
będzie limitowana do 1700 sztuk. 

Wzorowanie się na przeszłości połączone z dzisiej-
szą jakością wykonania i nowoczesnymi materia-
łami dało świetny efekt w postaci współczesnych 
modeli nawiązujących do ikon marki Orient. Oba 
modele z pewnością znajdą duże uznanie wśród 
fanów tej japońskiej marki, ale sądzę, że spodo-
bają się także wielu innym miłośnikom zegarków 
mechanicznych. Co istotne, limitacją objęte są 
wyłącznie wersje z tarczami w kolorze złoto-czar-
nym, pozostałe warianty kolorystyczne obu jubi-
leuszowych modeli będą dostępne bez ograniczeń.

Adrian Szewczyk

W 2020 roku firma 
Orient obchodzi  
70. rocznicę  
obecności na rynku. 
To doskonała  
okazja do  
prezentacji  
specjalnych  
zegarków, które 
uczczą okrągłe 
urodziny.

„Powstały współczesne modele 
zegarków nawiązujące do 

ikon marki Orient”
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Markę Maserati z jej charakterystycznym 
logo w postaci trójzębu od lat kojarzy-
my z przepięknymi sportowymi samo-
chodami pochodzącymi z Włoch. Zegar-

ki opatrzone tym logotypem są na rynku znacznie 
krócej, ale już wiele osób przekonało się, iż nie są 
to wcale gadżety reklamowe popularnej firmy,  
a ciekawe i pełnowartościowe produkty. Zegarki 
te, podobnie jak samochody, w aspekcie stylistycz-
nym doskonale oddają ducha marki Maserati. Ow-
szem, zegarki korzystają z blichtru motoryzacyjnej 
krewniaczki, ale ich producent wypracował już swój 
własny styl, oferując czasomierze dobrej jakości  
w rozsądnych cenach. Zegarki wykonywane są nie 
tylko z myślą o miłośnikach słynnej włoskiej marki, 
ale także dla fanów motoryzacji i sportu. Mieliśmy 
okazję zrecenzować jeden z nowszych modeli tej fir-
my, o którym opinię z przyjemnością prezentujemy.

Recenzja: Maserati 
Skeleton Automatic

Pod logotypem 
umieszczono napis 
„MASERATI” wykonany  
z polerowanych liter.
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Zegarek stylizowany jest na divera, a jego dodatkową 
atrakcją, którą docenią nie tylko fani mikromecha-
niki, jest widoczny od strony tarczy szkieletowany 
mechanizm. Okrągła, stalowa koperta jest delikat-
nie szczotkowana. Jej płynnie wyprowadzone, dość 
masywne uszy podkreślają solidny charakter obu-
dowy, którego potwierdzeniem są dwie wypustki 
zabezpieczające umieszczoną na godzinie trzeciej 
koronkę. Od strony tarczy, poza szkieletowanym 
mechanizmem, wzrok przyciąga także atrakcyjnie 
zaprojektowana, obrotowa luneta z wypełnieniem 
w kolorze czarnym. Na jej skośnej powierzchni na-
niesiono złotawą podziałkę minutową, przydatną 
do odmierzania krótkich odcinków czasu. Tak wyko-
nana luneta może wspierać nurkujących przy obli-
czaniu odcinków czasów dekompresji. Jej obecność 
uatrakcyjnia wizualnie zegarek, a – co istotne – jest 
ona bardzo dobrze wykonana. Jej moletowane boki 
umożliwiają wygodny i pewny chwyt w przypad-
ku niezbędnej zmiany jej położenia. Podobnie jak 
znaczniki lunety, w kolorze złotawym zostały wy-
konane podziałka oraz indeksy godzin na pierście-
niu będącym jakoby pozostałością tarczy. Znaczniki 
godzinowe wykonano w formie trzech pałek, przy 
czym środkowa jest elementem luminescencyjnym. 
Indeks godziny 12 jest lśniącym logotypem marki 
Maserati, czyli znanym trójzębem. Na specjalnym 
mostku – elemencie pierścienia tarczy – pod logo-
typem umieszczono napis „MASERATI” wykonany  
z polerowanych liter. Złocone wskazówki w kształ-
cie lekko zwężających się ku końcom ramion, po-
dobnie jak znaczniki godzin, mają w środku paski 
masy świecącej. Na godzinie szóstej nowoczesną, 
ukośną czcionką nadrukowano informację o rodzaju 
naciągu sprężyny mechanizmu, a maszynową, cien-
ką i prostą – wskazanie poziomu wodoodporności 
zegarka. Wynosi ona 100 metrów.

Dekoracyjnie szkieletowany, widoczny w centrum 
zegarka mechanizm to wyrób o oznaczeniu NH 70 
marki TMI, czyli spółki firmy Seiko. Dla użytkowni-
ka zegarka to gwarancja dobrych parametrów pra-
cy, precyzji i solidności oraz niewysokich kosztów 
ewentualnego serwisu. Mechanizm możemy także 
oglądać od strony wkręcanego i przeszklonego dekla. 

Ten dość masywnie wykonany zegarek będzie pew-
nie spoczywać na nadgarstku dzięki dobrze wyko-
nanej trójrzędowej, stalowej bransolecie z małą, 
elegancką klamrą. Jej środkowy rząd ogniw jest po-
lerowany, co wizualnie dodaje bransolecie pewnej 
lekkości. Podsumowując wygląd zegarka, możemy 
stwierdzić, że jest to atrakcyjny, wpadający w oko, 
ale nie krzykliwy sportowy model o solidnej budo-
wie i dużej klasie wodoszczelności. Połączenie stali  
i akcentów w kolorze złotym wypada korzystnie. 

Uwzględniając markę producenta, dobrą jakość wy-
konania i zastosowany mechanizm, cena na pozio-
mie 1590 złotych wydaje się być atrakcyjną.

Adrian Szewczyk
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Marka TAG Heuer obchodzi w 2020 roku 
160. urodziny. By uczcić tę wyjątko-
wą rocznicę, prestiżowa firma zegar-
mistrzowska przedstawiła oczywiście 

nowy, specjalny model zegarka – TAG Heuer Carrera 
160 Years Silver Limited Edition. Łączy on stylisty-
kę zegarków z lat 60. XX wieku oraz nowoczesność, 
przejawiającą się wysokim poziomem wykonania  
i mechanizmem pochodzącym z XXI wieku.

Firma TAG Heuer, znana wcześniej jako Heuer, zo-
stała założona w 1860 roku przez Edouarda Heu-
era w mieście Saint-Imier w szwajcarskiej Jurze. 
Od tamtej pory przez 160 lat firma stale się rozwi-
jała, czego dowodem są także wdrażane innowa-
cyjne rozwiązania techniczne. Szczególne miejsce  
w historii zegarmistrzostwa marka zajmuje w chro-
nometrażu, czyli odmierzaniu krótkich odcinków 
czasu z użyciem stoperów, a ta dodatkowa kompli-
kacja konstrukcji mechanizmu stała się ważnym 
elementem tożsamości marki i jednym z jej znaków 
rozpoznawczych. Z tego powodu na szczególną uwa-
gę zasługuje kolekcja TAG Heuer Carrera, która za-
wiera najbardziej eleganckie zegarki ze stoperem. 
Rok jubileuszowy – świętowanie 160-lecia – mar-
ka rozpoczęła premierą modelu Carrera 160 Years 
Silver Limited Edition. Wyprodukowanych zostanie 
tylko 1860 sztuk, co oczywiście stanowi odniesie-
nie do daty powstania firmy. Już od czerwca 2020 
roku zegarek będzie dostępny dla klientów na całym 
świecie. 

Pierwowzorem tegorocznego zegarka jest bardzo 
ciekawy i udany model z 1963 roku. Stojący w tam-
tym czasie na czele firmy Jack Heuer chciał stworzyć 
bardzo prosty, ale jednocześnie wyrazisty i funkcjo-
nalny czasomierz. Heuer fascynował się wówczas 
amerykańsko-meksykańskimi wyścigami samocho-
dowymi Carrera Panamericana, które odbywały się 
w latach 1950-1954. Uchodziły one za wyjątkowo 
trudne i niebezpieczne. Carrera oznacza w języku 
hiszpańskim drogę, wyścig. Jack Heuer słusznie 
uznał, że będzie to też doskonała nazwa dla zegar-
ka inspirowanego motoryzacją. Tak się też stało  
i w 1963 roku pierwsze modele Heuer Carrera trafi-
ły do klientów. Czytelny zegarek ze stoperem, łatwy 
do używania także przez kierowców. Zapoczątkował 
on jedną z najbardziej popularnych kolekcji firmy, 
która do dziś funkcjonuje jako filar marki TAG Heuer.

TAG Heuer
Carrera
160 Years Silver 
Limited Edition 

Carrera oznacza  
w języku  
hiszpańskim drogę, 
wyścig. Jack Heuer 
słusznie uznał,  
że będzie to też 
doskonała nazwa dla 
zegarka inspirowanego 
motoryzacją. motoryzacją. 

„Na szczególną uwagę zasługuje 
kolekcja TAG Heuer Carrera,  

która zawiera najbardziej  
eleganckie zegarki ze stoperem” 
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Wkręcany dekiel zegarka jest polerowany, a dzięki 
przeszkleniu umożliwia on oglądanie pracujące-
go mechanizmu Calibre Heuer 02. To innowacyjne, 
szwajcarskie zegarkowe „serce” wyprodukowano 
w zakładach TAG Heuer w Chevenez.  Mechanizm 
składa się ze 168 elementów, w tym decydującego  
o konstrukcji koła kolumnowego, pionowego sprzę-
gła i 33 kamieni łożyskujących. Ta niewielka jak 
na mechanizm ze stoperem liczba komponentów 
zgodnie z opinią producenta ma przekładać się na 
bezawaryjność, łatwość serwisowania i korzystną 
cenę. Mechanizm ten oferuje także bardzo atrakcyj-
ną z punktu widzenia użytkownika rezerwę chodu 
wynoszącą 80 godzin. Trzeba też przyznać, że werk 
prezentuje się całkiem dobrze, dlatego przeszklenie 
dekla jest doskonałym posunięciem producenta. 

W mechanizmie zastosowanym w jubileuszowym 
zegarku przeprojektowano nieco wahnik automa-
tycznego naciągu. Na jego zabarwionej na czarno 
powierzchni, na tle kojarzącej się z flagami używa-
nymi podczas wyścigów samochodowych szachow-
nicy, wygrawerowano informacje o 160-leciu firmy. 
Ten element bardzo ciekawie prezentuje się na tle 
srebrzystego mechanizmu, którego powierzchnie 
przyozdobiono pasami genewskimi. Rocznicowy 
zegarek jest oferowany na czarnym pasku ze skóry 
aligatora, w specjalnie na tę okazję wykonanym opa-
kowaniu.

Odważna, innowacyjna i elegancka kolekcja TAG 
Heuer Carrera powstała jako wyposażenie profe-
sjonalnych kierowców. Od chwili jej wprowadzenia 
na rynek ewoluowała, ale jej związki ze światem 
sportów motorowych są nadal wyraźne. Model jubi-
leuszowy jest bardzo praktycznym i uniwersalnym 
czasomierzem. Z racji wymiarów będzie zapewne 
wygodny w użytkowaniu. Równocześnie dobra czy-
telność, spora rezerwa chodu i wodoodporność do 
100 metrów tylko tę uniwersalność potęgują. 

Adrian Szewczyk

Odważna,  
innowacyjna  
i elegancka kolekcja 
TAG Heuer Carrera 
powstała jako  
wyposażenie  
profesjonalnych 
kierowców. 

Słynna, bardzo stonowana wersja ze srebrzystą tar-
czą z 1964 roku z trzema małymi licznikami to do-
skonały wybór na bazę do stworzenia zegarka ma-
jącego uczcić 160. rocznicę urodzin firmy. Ten stary
model, przez koneserów często nazywany „2447S”, 
uzyskał nowe wcielenie i ponownie pojawia się na 
rynku w wersji z „aktualizacjami” związanymi z do-
brodziejstwami XXI wieku.

Koperta nowego zegarka wykonana jest ze stali,  
a z pierwowzorem łączy ją ponadczasowa, eleganc-
ka stylistyka. To klasyka gatunku – charaktery-
styczny okrągły kształt koperty i płynnie wypusz-
czone, ale oparte na prostych liniach uszy, których 
zarys towarzyszy wszystkim kolejnym modelom  
z linii Carrera. Bardzo podobna do pierwowzoru jest 
także srebrzysta tarcza. Jej powierzchnię zdobi szlif 
słoneczny. Tak jak w zegarku z 1964 roku, także we 
współczesnym modelu zastosowano nakładane, po-
dłużne indeksy godzinowe. Zmienione, można po-
wiedzieć: unowocześnione, w stosunku do orygina-
łu są natomiast wskazówki godzinowa i minutowa. 

Są one fasetowane i mają zaaplikowaną beżową 
masę świecącą SuperLuminova®. Masę zastosowa-
no również jako punkty na zewnątrz za indeksami. 
Nazwa Carrera i logo HEUER są niemal identyczne 
jak kilkadziesiąt lat temu – nadrukowane czarnym 
lakierem pod godziną 12. Tarczę uzupełniają trzy 
zagłębione subtarcze. Ta na godzinie trzeciej odpo-
wiada za zliczanie minut stopera, na dziewiątej za 
godziny, a ta na szóstej jest tarczą małego sekund-
nika. Tę klasyczną, stonowaną i bardzo podobną do 
pierwowzoru tarczę chroni mocno wypukłe szkło 
szafirowe z powłoką antyrefleksyjną. To właśnie 
kształt szkła silnie podkreśla charakter vintage tego 
zegarka. Bardzo podobne do pierwowzoru są także: 
dość płaska koronka i przyciski stopera w kształcie 
nałożonych na trzpienie walców. Inna jest oczy-
wiście wielkość koperty jubileuszowego modelu  
w stosunku do modelu antykwarycznego. Jej średni-
ca wynosi 39 mm. Dzięki temu zegarek lepiej przy-
staje do współczesnych oczekiwań niż pierwotne 
36 mm. Opisane cechy nadają zegarkowi niepowta-
rzalny, dostosowany do oczekiwań współczesnych 
klientów wygląd retro, przypominający historyczny 
model Heuer Carrera z lat 60. XX wieku.

http://www.zegarkiipasja.pl
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Opisywaliśmy dotychczas różne modele tego pro-
ducenta ze Szwarcwaldu, a teraz mamy okazję 
zaprezentować zegarek wyjątkowy pod kilkoma 
względami. Po pierwsze, marka przygotowa-
ła model ściśle limitowany, oferowany w dwóch 
wersjach, po 10 egzemplarzy w ramach z każdej  
nich. Po drugie, zegarki mają koperty wykona-
ne z 18-karatowego białego lub różowego złota.  
Po trzecie, to modele z mechanizmami wyposażo-
nymi w komplikację konstrukcji w postaci tourbil-
lonu, a dokładnie to aż dwóch tourbillonów! Mało 
tego – obydwie wersje różnią się od siebie w znacz-
nym stopniu, nie tylko wizualnie. 

Marka Carl von Zeyten pojawiła się na na-
szym rynku niedawno, budząc od razu 
spore zainteresowanie, ale też pewną 
dozę nieufności. To zjawisko natural-

ne dla firm nowych i mniej rozpoznawalnych niż 
te obecne na polskim rynku od dawna. Zegarki tej 
niemieckiej marki trafiają także do naszej redak-
cji, dzięki czemu mieliśmy okazję ocenić je oso-
biście. Mogliśmy spojrzeć na produkty opatrzo-
ne logo Carl von Zeyten na chłodno. Okazuje się,  
że przy takiej weryfikacji nie można mieć zarzu-
tów do jakości wykonania zegarków tej marki. 
Równocześnie w kwestii wzornictwa firma ofe-
ruje tak szeroką paletę modeli, iż zadowolić może 
zarówno grono miłośników skromnej klasyki, jak 
i krzykliwej awangardy. Pod względem stosowa-
nych mechanizmów również znajdziemy duże 
urozmaicenie, a co istotne – wiele kolekcji zegar-
ków posiada werki mechaniczne. 

Carl von Zeyten: Schonach  
i Todmoos Doppel-Tourbillon 

„W przypadku obydwu wersji 
tego zegarka można spodziewać 
się świetnej jakości wykonania”

Zegarki Carl von 
Zeyten dostępne 
są w wybranych  
sklepach i salonach  
jubilerskich  
w Polsce.

http://www.zegarkiipasja.pl
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Wersja modelu o nazwie Schonach z kopertą z bia-
łego złota ma dwa tourbillony widoczne w otwo-
rach na tarczy. Pierwszy umiejscowiony na go-
dzinie szóstej, a drugi na dziewiątej. Koperta jest 
okrągła i ma prostopadle wyprowadzone uszy.  
Srebrzysta tarcza została pięknie ozdobiona po-
przez giloszowanie, a klasyczny wygląd dopeł-
niają niebieskie wskazówki, nakładane indeksy  
w postaci cyfr arabskich oraz punktowe – tak-
że nakładane i niebieskie – znaczniki minutowe. 
Wygląd tego niewątpliwie zwracającego na siebie 
uwagę zegarka dopełnia elegancka koronka z ka-
boszonem. 

Druga wersja zegarka z tej linii – nosząca nazwę 
Todmoos – ma okrągłą kopertę wykonaną z 18-ka-
ratowego różowego złota z łagodnie wyprowadzo-
nymi uszami. Aktualny czas wskazują barwione 
na niebiesko wskazówki w stylu breguetowskim, 
a indeksy oraz podziałka minutowa są nadruko-
wane na stosunkowo szerokim pierścieniu dystan-
sowym. W tym modelu cała giloszowana tarcza 
wraz z dwoma symetrycznie do siebie ustawiony-
mi tourbillonami widocznymi w dużych otworach 
obracają się wokół osi tarczy. Podczas pracy zegar-
ka musi to tworzyć spektakularny efekt wizualny. 
Warto wspomnieć, że zastosowany tutaj mecha-
nizm został zmodyfikowany przez zegarmistrzów 
marki Carl von Zeyten. 

W przypadku obydwu wersji tego zegarka moż-
na spodziewać się świetnej jakości wykonania, 
co potwierdzają zdjęcia producenta. Stylistycznie 
zachowano elegancki umiar. Każda z zaprezento-
wanych wersji modelu wygląda na dopracowaną, 
można nawet w stosunku do nich użyć określenia 
„ekskluzywną”. Oczywiście z racji zastosowanych 
materiałów i rozwiązań technicznych także ich 
ceny są na wysokim poziomie. 

Model Schonach z nieruchomą tarczą i podwójnym 
tourbillonem w kopercie z białego złota wycenio-
no na 170 000 złotych. Todmoos, z obracająca się 
tarczą i kopertą z różowego złota, wyceniono na 
210 000 złotych. Przy zamówieniu zegarka przez 
przyszłego właściciela czas oczekiwania na każdy 
egzemplarz z tej limitowanej edycji wynosi 12 mie-
sięcy. Zegarki Carl von Zeyten dostępne są w wy-
branych sklepach i salonach jubilerskich w Polsce.

Adrian Szewczyk

Wersja modelu  
o nazwie Schonach 
z kopertą z białego 
złota ma dwa tour-
billony widoczne  
w otworach tarczy.
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Jak to się zaczęło…

Siedzę w fotelu, jest 2 stycznia 2010 roku. Nowy rok 
nie zapowiada sukcesów ani zawodowych, ani fi-
nansowych. Co można osiągnąć, mając jedynie port-
ki na tyłku? Postanowiłem, że przebiegnę maraton.

Wyjąłem z szafy buty, które wyglądały na sportowe, 
założyłem bawełniane spodnie dresowe, kurtkę i po-
szedłem obiec dookoła moje osiedle (około 2,3 km).

Ponad rok później, z przerwą na leczenie skręcone-
go kolana, stanąłem na starcie Silesia Marathonu.

Po 3 godzinach, 58 minutach i 18 sekundach w nie-
ustającym deszczu, przy temperaturze 3 stopni Cel-
sjusza, przemoczony do ostatniej nitki, dobiegłem 
do mety przy katowickim Spodku. Myślałem, że 
ukończyłem najtrudniejszy bieg, w jakim mogłem 
wystartować.

Myliłem się. Myliłem się po trzykroć...

Ultramaraton górski, czyli „Na ile kilometrów 
ten maraton?”

Do pakietu startowego kolejnego maratonu do-
łączone było czasopismo biegowe. Na ostatnich 
stronach znajdowało się kalendarium biegów. Mój 
wzrok przykuł następujący tekst: Chudy Wawrzy-
niec bieg górski na dystansie ultra, trasa 80+. Burza 
myśli. Bieg górski? Dystans ultra? W czym? W bu-
tach do wędrówek górskich? Przecież w góry zabie-
ra się rzeczy na „cztery pory roku”. Mam z tym biec? 
Z pomocą przyszedł internet i filmy z podobnych  
biegów. Biega się w butach trailowych, wyglądają-
cych jak typowe buty biegowe, ale z bardzo agre-
sywnym bieżnikiem. Plecaczek z bukłakiem do 
przenoszenia napoju (woda lub izotonik), żeli i ba-
tonów energetycznych oraz rzeczy wymienionych  
w regulaminie jako wyposażenie obowiązkowe.

Chudy Wawrzyniec – osiemdziesiąt pięć kilometrów 
i dwa punkty żywieniowe. Miejsca, w których moż-
na uzupełnić picie i najeść się do woli frykasami  
zapewnionymi przez organizatorów. Drożdżówki, 
arbuzy, pomarańcze, słone przekąski i tym podobne.  

 

Z wielkim uznaniem muszę wspomnieć o wolonta-
riuszach, którzy musieli te wszystkie arbuzy pokroić 
i przygotowali tę „wyżerkę”. Wspierali dobrym sło-
wem. O jedzenie pomiędzy punktami biegacz musi 
zatroszczyć się sam. Można korzystać ze schronisk 
czy sklepów, ale zabroniona jest pomoc osób trze-
cich. Zazwyczaj korzysta się z żelów energetycz-
nych. Mają najczęściej smaki owocowe i są słodkie, 
nawet te o smaku piwa czy… ketchupu. Pierwsze 
trzy nasz organizm przyjmuje bez problemów. Nie-
zapomnianych wrażeń smakowych dostarczają żele 
od dziesiątego wzwyż.

Zdarzają się problemy żołądkowe.

Biegacz z połowy stawki, taki jak ja, znaczną część 
trasy pokonuje, idąc. Biegnie się z górki lub po pła-
skim. Każdy bieg ultra jest inny. Inne góry, inna pora 
roku, inna godzina startu. Chudy startuje o czwartej 
rano, Bieg Siedmiu Dolin o trzeciej w nocy, a Kierat  
o osiemnastej. Biegi są organizowane we wszystkich 
porach roku. Świt gdzieś na szczytach gór albo mgły 
ścielące się w dolinach zostają w pamięci na zawsze.

Maratony i ultramaratony górskie

Poprzez publikowane w magazynie „Zegarki i Pasja” artykuły pragniemy zachęcać do 
odkrywania fascynującego świata zegarmistrzostwa. Z ulubionym zegarkiem na ręku 
można przecież robić wspaniałe rzeczy! Dlatego w 2019 roku rozpoczęliśmy i kontynuujemy 
cykl publikacji o tym, „co nas kręci”.

Biegacz z połowy 
stawki, taki jak ja, 
znaczną część trasy 
pokonuje, idąc.  
Biegnie się z górki 
lub po płaskim. 
Każdy bieg ultra 
jest inny. Inne 
góry, inna pora 
roku, inna godzina 
startu. 
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Zawodnicy biorący udział w tego typu wyzwaniach 
to cały przekrój społeczny. Od etatowych pracow-
ników w firmach i drobnych rzemieślników po  
naukowców i biznesmenów. Ci ostatni często przy-
jeżdżają luksusowymi samochodami.

Bieganie jest sportem bardzo dostępnym. Obuwie, 
odzież i plecak przy rozsądnym podejściu nie zruj-
nują naszego domowego budżetu. Życiówkę w ma-
ratonie (3:55:20) zrobiłem w butach za… 68 złotych.
Podczas startów spotkałem zawodników we flane-
lowych koszulach i sandałach z opony (huaraches).

Samotność długodystansowca

23 października 2015 roku, przez kładącą się do snu 
Krynicę-Zdrój dziarsko maszerują „ultrasi”, kierując 
się na start Łemkowyna Ultra Trail. Roześmiana, ko-
lorowa i gwarna grupa prawie trzystu uczestników 
zaczyna odliczanie. Nie boję się, że będę biegł całą 
noc. Nie przeraża mnie to, że będę biegł cały na-
stępny dzień. Boję się następnej nocy. Przede mną  
Beskid Niski, trasa poprowadzona Głównym Szla-
kiem Beskidzkim do Komańczy. Sto pięćdziesiąt 
kilometrów błota i walki z własnymi słabościami. 
Pokonywanie kolejnych gór i kolejnych kryzysów 
psychicznych i fizycznych.

O takiej porze roku znaczna część trasy pokony-
wana jest nocą, w migoczącym świetle latarek czo-
łowych. Widać cokolwiek jedynie na kilka metrów 
przed nami – resztę świata wokoło spowija czarna 
jak smoła ciemność. Pełna koncentracja na tym, 
gdzie się stawia stopy, chwila nieuwagi i bieg może 
zakończyć się upadkiem lub kontuzją. Punkty ży-
wieniowe są mniej więcej co dwadzieścia kilome-
trów. Na dwóch jest przewidziany ciepły posiłek,  
a na osiemdziesiątym kilometrze przepak. Można 
się przebrać w suche ubrania przekazane w depo-
zyt, który organizatorzy dowożą na miejsce.

W Iwoniczu-Zdroju zastaje mnie kolejna noc. Ubra-
nie już dawno przestało być suche, a temperatura 
kilku stopni sprawia, że trzęsę się z zimna jak ga-
lareta. Siedzę w punkcie żywieniowym, herbata  
w kubku ledwo ciepła. Pokonałem sto kilometrów. 
Boli mnie dosłownie wszystko: stopy, mięśnie… 
duma. Jeden z zawodników zgłasza rezygnację. Sę-
dzia pyta o powód. Słyszę odpowiedź: „Ja już k#%$a 
nawet po płaskim nie potrafię iść”. Łzy cisną mi się 
do oczu, puchnie gula w gardle.

Właśnie powiedział to, co ja myślę o swoim stanie.

Dopiłem zimną herbatę, mimo wszystko wstałem. 
Zrobiłem kilka kroków. Jeszcze kilka. Zacząłem 
truchtać. Może jakoś się dowlokę – pomyślałem. 
Pomimo bólu, zimna i wszechogarniającej myśli  
o rezygnacji. O czym się myśli, gdy przez dzie-
siątki kilometrów biegnie się samotnie lub w to-
warzystwie introwertyka? Przywołuje się tematy  
z przeszłości, planuje przyszłość albo popada w stan 
niemyślenia. Jest też etap, na którym przez dwa-
dzieścia kilometrów powtarza się: „Jeszcze w zielo-
ne gramy, jeszcze nie odpadamy, tra la la… Jeszcze  
w zielone gramy, jeszcze nie odpadamy, tra la la…”, 
bo przecież całego tekstu nie znam.

Na połoninach przed Komańczą wieje tak silny 
wiatr, że... wywiewa myśli z głowy. Trawa chrzęści 
pod butami. Jest poniżej zera. Przepocone ubranie 
nie zapewnia komfortu termicznego. Mam wraże-
nie, że zacznę chrzęścić jak ta trawa. Gdzie tu przy-
jemność? 

Niestety, odpowiedź leży w miejscu, w którym sły-
chać dźwięk dobiegający z mety. Kiedy dociera 
świadomość, że dałem radę, pokonałem swoje sła-
bości, że długie miesiące monotonnych treningów  
w deszczu, chłodzie i upale nie poszły na marne. 
Meta – euforia – dzika radość – pamiątkowy medal 
– bluza finiszera (tylko dla tych, co dobiegli). Prze-
biegłem 150 kilometrów!

A potem? Potem organizm przestaje wydzielać ad-
renalinę i... czuję się, jakby ktoś „wyciągnął wtyczkę 
z prądu”.

Biegu nie ukończyła prawie jedna trzecia startują-
cych zawodników. Mój czas 28:39:25.

Zawodnicy biorący 
udział w tego  
typu wyzwaniach 
to cały przekrój 
społeczny.  
Od etatowych pra-
cowników  
w firmach i drobnych 
rzemieślników  
po naukowców  
i biznesmenów. 

„Bieganie jest sportem bardzo 
dostępnym. Obuwie, odzież 

i plecak przy rozsądnym 
podejściu nie zrujnują naszego 

domowego budżetu”

fot. Karolina Krawczyk
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Umysł płata figle.

Nigdy więcej takich biegów! Maraton, siedemdziesiąt, 
osiemdziesiąt kilometrów, ale nie… 240 km!

Dochodzę do punktu po limicie czasu, zgłaszam 
sędziemu rezygnację. Busik zawozi mnie i dwóch 
innych zawodników do Lądka-Zdroju. Stoję przed 
namiotem. Serio?! Sam na to wpadłem, żeby noco-
wać w namiocie?! Mam się schylić?! Upycham się  
z trudem w śpiworze. Porażka.

Następnego dnia otwieram oczy, myśli zaczynają się 
same nasuwać. Bieg ma cztery przepaki, a ja mam 
tylko jedne buty trailowe i jedne szosowe (na odcinek 
asfaltowy), muszę kupić jeszcze dwie pary butów tra-
ilowych. W przyszłym roku termin mi nie pasuje, ale 
za dwa lata znowu wystartuję!

Mózg wrócił do standardowego ustawienia charak-
terystycznego dla „ultrasa”.

„Wolę nie wiedzieć”

14 lutego 2019 roku, leżę na kozetce, lekarka robi 
badanie USG. Wątroba dobrze, prawa nerka do-
brze, lewa nerka… Proszę się obrócić na prawy bok.  
Na ekranie widzę całkiem spory „ziemniak” i płaską 
jak naleśnik nerkę. Guz osiem na sześć centyme-
trów. Diagnoza jest jedna. Nerka do wycięcia. Mie-
siąc później leżę na stole operacyjnym, anestezjolog 
przykłada mi maskę. Wraz z pierwszym cięciem chi-
rurgicznego skalpela moja „kariera” ultramaratoń-
czyka dobiegła końca.

Nie chciałbym absolutnie w tym miejscu zniechęcać 
do biegania, broń Boże. Tego, co mnie spotkało, nie 
należy łączyć ze stylem mojego sportowego życia. 
Opowiadając moją historię, chcę zachęcić wszyst-
kich do badań kontrolnych. Ja poszedłem sprawdzić, 
czy aby na pewno jestem tak zdrowy, jak mi się wy-
daje. Ultramaratończyk, nie palę, jedno piwo na ty-
dzień, golonką można mnie wystraszyć, przecież nic 
mi nie jest. Nie jesteśmy niezniszczalni, a mówie-
nie: Wolę nie wiedzieć to prosta droga na cmentarz. 
Podstawowe wyniki badania krwi były bez zarzutu, 
zmianę wykryło dopiero USG.

Ciągle w ruchu, ciągle biegnę

Po betonowej nawierzchni zbiegam przez łukowaty 
tunel, następnie moje stopy trafiają na niebieski tar-
tan Stadionu Śląskiego. Na przeciwnym końcu jarzy 
się ogromny telebim, a na nim widzę siebie. Czuję 
się jak olimpijczyk. Po siedmiu miesiącach od ope-
racji dobiegam do mety Silesia Marathonu. 

Moje bieganie zatoczyło koło. Wygrałem. Nie ma 
znaczenia, czy jestem 973. czy 1029. 
Wygrałem!

Adam Graczyk

Bieg Siedmiu Szczytów 

Na początku zawsze wybieram sobie wzniosłe cele, 
mając nadzieję, że dokonam czegoś wyjątkowego.  
Z czasem, gdy pogarsza mi się kondycja, cele się de-
waluują i dochodzę do punktu, w którym właśnie 
teraz się znajduję – gdy mogę się modlić już jedynie  
o to, żeby nie zwymiotować na własne buty – Ephra-
im Romesberg, fizyk jądrowy i ultramaratończyk. 
Słowa wypowiedziane na 65. mili (104 km) wyścigu 
Badwater.

20 lipca 2018 roku, od kilkunastu godzin biegnę 
w Biegu Siedmiu Szczytów. Biegnę to dużo powie-
dziane. Całonocne opady deszczu, wiatr wiejący na 
Śnieżniku z taką prędkością, że deszcz padał pozio-
mo, doprowadziły mnie do stanu, w którym nawet 
po płaskim nie mam siły iść. Przemoczone buty (nie 
miałem na przepaku zapasowych), podgrzewane 
przez nagrzany w słońcu asfalt, doprowadziły moje 
stopy do stanu przypominającego – mówiąc obra-
zowo – kurze łapki z rosołu. Zmierzam do Masary-
kowej Chaty, schroniska w Czechach. Droga wydaje 
się nie mieć końca. Mam wrażenie, że chodzę w kół-
ko. Sprawdzam, ile jeszcze do punktu kontrolnego, 
mapa pokazuje bezkres zieleni, końca nie widać. 

Dociera do mnie  
świadomość,  
że dałem radę, 
pokonałem swoje 
słabości, że długie 
miesiące  
monotonnych 
treningów  
w deszczu, chłodzie 
i upale nie poszły 
na marne. 
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Jak przystało na fana zegarków, od wielu lat staram się posze-
rzać wiedzę w zakresie zegarmistrzostwa – czytam fachowe 
książki, szukam ciekawych informacji w internecie, śledzę 
bieżące działania firm z branży. Kilkanaście lat rozwijania 

pasji do zegarkowej techniki i osiągnięć świata mikromecha-
niki dało mi podstawy, bym mógł próbować przyporządkować 
każdego z producentów zegarków do odpowiedniego segmentu 
cenowego. Dotyczy to także tych wytwórców, których wyroby 
powszechnie uważane są za drogie i luksusowe. 

Podobnie jak zapewne tysiące miłośników urządzeń do od-
mierzania czasu, również ja mam tak zwaną zegarkową listę 
życzeń, czyli kilka wytypowanych modeli zegarków, które sta-
nowią obiekty moich westchnień. Podstawową barierą, unie-
możliwiającą mi realizację marzeń i zakup tych zegarków, jest 
tak prozaiczna kwestia jak ich…  cena – przekraczająca moje 
obecne możliwości finansowe. Jeśli dany model zegarka wpad-
nie nam w oko, w pierwszej kolejności staramy się dowiedzieć  
o nim jak najwięcej: poznać jego parametry techniczne, zoba-
czyć zdjęcia „live”, zapoznać się z recenzją i opiniami, oraz oczy-
wiście sprawdzamy jego cenę. W przypadku wielu marek uwa-
żanych powszechnie za luksusowe z góry możemy zakładać, że 
cena ta będzie wysoka. Oczywiście określenie „wysoka cena” to 
sprawa relatywna, dla każdego może oznaczać inną kwotę, nie-
mniej sama sytuacja, w której cena stanowi barierę uniemożli-
wiającą zakup, jest pewnie znana każdemu zegarkomaniakowi. 

Czy określenia replika i podróbka 
zegarka oznaczają to samo?
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W poszukiwaniu informacji o upatrzonym modelu zagłębiamy 
się w cyfrowy świat – odwiedzamy stronę producenta, porta-
le branżowe czy też sklepy internetowe. Po odwiedzeniu tych 
miejsc z reguły wiemy już, że zegarek, który skradł nasze serce, 
trafi szybko na… naszą listę życzeń, bo jego cena to co najmniej 
kilku- bądź kilkunastokrotność średniej pensji krajowej. 

Ale przecież internet daje niemal nieograniczone możliwości 
– wystarczy wpisać w wyszukiwarkę nazwę danego modelu 
zegarka i nagle okazuje się, że jest on dostępny w sklepie na 
drugim końcu świata lub na popularnym portalu aukcyjnym.  

Co ciekawe – produkt, który wygląda na pierwszy rzut oka jak 
nasz wymarzony zegarek, jest w niezwykle atrakcyjnej cenie, 
wielokrotnie niższej niż ta, którą znaleźliśmy wcześniej. Los się 
do nas uśmiechnął. Euforia! 

Jednak jeden element w tytule i opisie zegarka natychmiast 
studzi emocje: „replika zegarka” (z ang. replica watch / replica 
watches). Te dwa słowa tłumaczą niebywale atrakcyjną cenę  
i zarazem wykluczają potencjalny zakup. Dlaczego? Postaram 
się wyjaśnić w dalszej części artykułu.

Kiedy „replika” zegarka oznacza jego podróbkę?

Marząc o jakiejś rzeczy, bardzo często pragniemy mieć ją moż-
liwie szybko, najlepiej natychmiast. W przypadku dóbr luksu-
sowych, do jakich zaliczamy także spore grono zegarków na-
ręcznych, zakup często okazuje się niemożliwy ze względu na 
wspomnianą już cenę. Jednak rynek nie znosi próżni, a popyt 
generuje podaż – pragnienie posiadania nieosiągalnego przed-
miotu wykorzystują fałszerze. Od dekad wykonywane są prze-
cież mniej lub bardziej udane kopie dzieł sztuki czy też ubrań 
znanych kreatorów mody. Podobnie rzecz ma się w zakresie ze-
garków. Podrabiane zegarki, a raczej przedmioty „markopodob-
ne” – jak będę nazywał je w dalszej części artykułu, także po-
wstają od lat, ale proceder ten na masową skalę rozpoczął się w 
latach 60. XX wieku, a szerzej widoczny był w kolejnej dekadzie.  
Podrabianie zegarków prestiżowych marek stało się domeną 
kilku krajów, głównie azjatyckich, w których producenci nie są 
w stanie w sposób formalny wyegzekwować swoich praw autor-
skich do znaków towarowych i produktów.

W ten sposób od końca ubiegłego wieku mogliśmy obserwować 
wzrastającą liczbę wyrobów „markopodobnych”, które wyglą-
dem przypominają zegarki znanych, prestiżowych marek. Jeśli 
mieliście Państwo okazję spędzić urlop w Egipcie lub Turcji, 
to tego typu przedmioty są często oferowane na tamtejszych 
targach, straganach czy też w sprzedaży obnośnej na… plaży.  

Zegarki imitujące oryginalne modele znanych marek oferowa-
ne są – w zależności od jakości wykonania – w różnych prze-
działach cenowych. Ordynarne podróbki można kupić nawet za 
kilkanaście dolarów, przedmioty „markopodobne”, lepiej wyko-
nane, z lepszych materiałów i lepiej imitujące pierwowzór wyce-
niane są znacznie wyżej. W tego typu przypadkach nieoryginal-
ność zauważyć można poprzez mniejszą liczbę detali, takich jak 
choćby dodatkowe funkcje, które ma oryginalny zegarek. 

W podróbce są one tylko imitowane poprzez naniesienie ele-
mentów graficznych na tarczy, a ewentualnie obecne tam 
elementy ruchome nie działają wcale lub działają w zupełnie 
inny sposób. Właśnie tego typu przedmioty, kiedyś sprzeda-
wane tylko na bazarach i w turystycznych rajach, teraz królują  
w ofertach witryn internetowych. Oczywiście sprzedający nie 
mogą napisać wprost, iż oferują podróbkę danego modelu ze-
garka. 

We wszystkich rozwiniętych krajach zachodniego świata han-
del tego rodzaju produktami jest nielegalny i zabroniony, a do 
tego na słowo „podróbka” wyczulone są automaty wyszukujące  
i blokujące strony internetowe. Sprytnym sposobem fałszerzy 
na ominięcie prawa – a zarazem próbą dotarcia do potencjal-
nych klientów – jest właśnie oferowanie podrabianych zegar-
ków pod nazwą oryginałów, ale z dopiskiem „replika” lub w ję-
zyku angielskim „replica watch”. 

Wykorzystując ten prosty do przeprowadzenia zabieg, fałsze-
rze oferują całą gamę modeli zegarków, które wyglądem często 
przypominają oryginał, ale różnią się od niego zasadniczo nie 
tylko jakością wykonania (zawsze znacznie, a często rażąco niż-
szą), użytymi materiałami oraz kusząco niższą ceną!
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Kiedy replika zegarka oznacza, iż jest to pełnowartościowy, 
oryginalny wyrób?

Jest jednak sytuacja, kiedy użycie określenia „replika” odnośnie 
do zegarka nie oznacza, iż jest to przedmiot podrabiany. Słowa 
„replika” używamy w takim przypadku w jego pierwotnym, 
prawdziwym znaczeniu – kiedy dany przedmiot lub konstruk-
cja zostały ponownie wykonane i odwzorowując go, przypomi-
nają o swoim pierwowzorze. Doskonałym przykładem takiego 
wytworu może być np. replika wieży Eiffla w Las Vegas (zbu-
dowana w skali 1:2), mogą to być także wykonane współcze-
śnie narzędzia z krzemienia, takie jak używane w okresie pa-
leolitu, a także współczesne wersje modeli zegarów sprzed lat.  
We wszystkich tych przypadkach, ze względu na upływ czasu, 
nie ma potrzeby podnosić kwestii prawa własności do nazwy 
czy znaku towarowego.

To zasadnicza różnica w stosunku do zegarków „markopodob-
nych”, bo one łamią prawo własności znaku towarowego, które 
jest jednoznaczne i niepodważalne. 

Co ważne, także dla współcześnie produkowanych zegarków, 
dla istniejących marek zegarkowych mamy do czynienia ze 
zgodnymi z prawem replikami.

Doskonałym przykładem takiej repliki, często określanej tak-
że mianem reedycji, jest historyczny model marki Longines 
– Hour Angle Watch. Zegarek ten został stworzony we współ-
pracy z pilotem Charlesem Lindberghiem, który jako pierw-
szy na świecie dokonał samotnego przelotu przez Atlantyk  
w 1927 roku, a jego premiera miała miejsce w… 1931 roku.  
Kilka lat temu firma Longines zdecydowała się na ponowne 
wypuszczenie modelu Hour Angle Watch w celu upamiętnienia 
tego doniosłego wydarzenia, co zaowocowało pojawieniem się 
na rynku możliwie wiernej repliki zegarka z lat 30. XX wieku  
– w tym przypadku w delikatnie uwspółcześnionej formie.

Jak odróżnić prawdziwą replikę zegarka od podróbki?

Zegarek wykonywany współcześnie na wzór historycznego 
modelu produkowanego przez tego samego producenta wiele 
lat temu, określamy mianem repliki, a samą operację reedycją 
wyrobu.

Niestety, oszuści i fałszerze maskują nieoryginalność swoich 
produktów i z pełną świadomością wprowadzają nas w błąd, 
używając określenia „replika” w opisie zegarków podrabianych. 
Używanie (kradzież) znaku towarowego jest bezprawnym i bez-
płatnym korzystaniem z efektów prowadzonej przez dziesiątki, 
a czasem nawet setki lat promocji danej marki. Niższe ceny pod-
róbek wynikają także z niższych wydatków na dystrybucję, bo 
koszty sprzedaży poprzez butiki usytuowane w luksusowych 
częściach miast są nieporównywalne z kosztami w handlu baza-
rowego, obnośnego, czy internetowego.

W sferze wyrobów „markopodobnych” jest jednak jeszcze jeden 
istotny aspekt, który należy zauważyć! Wytwórcy podróbek  
z reguły nie potrafią lub nie są w stanie wykonać w niskich ce-
nach produktów o najwyższej kulturze technicznej. Nie używają 
wysokiej jakości (drogich) materiałów, takich jak np. złoto, pla-
tyna. Potencjalne koszty produkcji przy wykorzystaniu drogich 
technologii, a co za tym idzie zatrudnienie wysoko wykwalifi-
kowanych pracowników, a także użycie drogich materiałów 
powodowałyby, że ceny zegarków „markopodobnych” byłyby 
znacznie wyższe i oczywiście nieatrakcyjne dla czarnorynko-
wych działań. Z tego powodu podróbki posiadają zdecydowanie 
gorsze jakościowo mechanizmy oraz materiały, z jakich zostały 
wykonane ich obudowy. Pomimo iż czasem wyglądem mocno 
przypominają modele, które imitują, najczęściej nie posiadają 
takich samych funkcji jak pierwowzór. Nie są też w porówny-
walnym stopniu odporne na czynniki zewnętrzne. 

Kupowanie podróbek to przede wszystkim wspieranie kradzie-
ży własności intelektualnej, ale też zakup produktu, który nie 
jest wart nawet tej niskiej, okazyjnej ceny! Jeśli jakiś zegarek 
wzbudza podejrzenia ze względu na swój zbyt mało elegancki 
lub niedopracowany wygląd jak na wyrób tak znanego produ-
centa, jakim rzekomo jest, jeśli jest oferowany okazyjnie i jest 
wyjątkowo, wręcz alarmująco tani w stosunku do realnej war-
tości takiego modelu w ofercie autoryzowanych punktów sprze-
daży, to możemy być niemalże pewni, iż jest to podróbka (nie-
słusznie i chętnie nazywana także „repliką”). 

Jako wydawnictwo branżowe stanowczo odradzamy zakup 
produktów imitujących oryginalne. W przypadku zegarków no-
wych polecamy zakupy w autoryzowanych punktach sprzedaży, 
a w przypadku zegarków używanych przy braku pewności co do 
ich autentyczności sugerujemy konsultację z zegarmistrzem lub 
odstąpienie od zakupu. Bądźmy autentyczni - jak nasze zegarki!

Maciej Kopyto

„Kupowanie podróbek to przede 
wszystkim wspieranie kradzieży

własności intelektualnej!
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Kiedy myślimy o klasycznych zegarkach 
nurkowych, to pierwszym skojarzeniem  
w aspekcie ich producentów są z reguły 
marki szwajcarskie, a w następnej kolej-

ności firmy pochodzące z Japonii, Niemiec lub Fran-
cji. Jednak już w latach 60. XX wieku – niezależnie  
i z dala od głównych, wspomnianych ośrodków pro-
dukcyjnych – także tworzono i rozwijano zegarki 
typu diver. Co ciekawe, miało to miejsce w środko-
woeuropejskim kraju, który nie ma dostępu do… 
morza. Początki przemysłowej produkcji zegarków 
w Czechosłowacji, bo o niej właśnie mowa, to rok 
1946, kiedy to powstała państwowa spółka Chrono-
techna w Libercu. Już w 1948 roku uruchomiono za-
kład z siedzibą w Szternberku, a następnie zależną 
od Chronotechny fabrykę Elton w Nowym Mieście 
nad Metują. 

Pierwsze zegarki naręczne powstały tam na bazie 
francuskich mechanizmów Lip kal. R25. W 1956 
roku zarejestrowana została marka Prim, a produk-
cja seryjna ruszyła rok później. W niedługim czasie 
osiągnięto zdolność produkcyjną około pół miliona 
zegarków rocznie. Marka Prim oferowała również 
budziki i zegary ścienne. Wkrótce opracowano  
i wdrożono produkcję własnych mechanizmów  
z naciągiem manualnym. Po zmianach ustrojowych  
i prywatyzacji zegarki pod marką Prim są nadal pro-
dukowane w Czechach przez dwa niezależne pod-
mioty, mianowicie fabrykę Elton z siedzibą w No-
wym Mieście nad Metują i firmę MPM-Quality (obie 
firmy od lat prowadzą spór o prawa do marki Prim).

Prim Orlik kal. 50 – rok 1965

Pierwszym zegarkiem nurkowym wyprodukowa-
nym w Czechosłowacji był Prim Orlik z mechani-
zmem z naciągiem manualnym kaliber 50. Zegarek 
ten powstał na zlecenie czechosłowackiego Mini-
sterstwa Obrony Narodowej na potrzeby wojsko-
wych jednostek specjalnych. Zamówienie opiewało 
na 300 sztuk (różne źródła podają liczbę od 300 do 
600 wyprodukowanych egzemplarzy). Określało 
również kryteria, które musiał spełniać tego typu 
sprzęt:

- mechanizm musiał być odporny na wstrząsy i ude-
rzenia,

- konstrukcja powinna być wodoszczelna co naj-
mniej do poziomu 5 atmosfer,

- wskazówki, indeksy oraz oznaczenia na obroto-
wym pierścieniu miały być czytelne w każdych wa-
runkach (zastosowano farbę radową),

- zegarek nie mógł wytwarzać refleksów świetlnych.

Zegarki vintage
Potápěčské hodinky
Ciekawe zegarki typu diver z centrum Europy 

W 1956 roku  
zarejestrowana  
została marka  
Prim, a produk cja 
seryjna ruszyła  
rok później. 

„Pierwsze zegarki naręczne 
powstały na bazie francuskich 
mechanizmów Lip kal. R25”
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Modele Orlik były gotowe w 1965 roku. Obudowa 
wraz z obrotowym pierścieniem, koronką oraz de-
klem wykonana została ze specjalnej piaskowanej 
stali nierdzewnej o nazwie Phonix MAZ. Każdy eg-
zemplarz posiadał numerowany dekiel, gdzie pierw-
sze dwie cyfry oznaczały rok produkcji, a trzy kolej-
ne numer seryjny zegarka. W zegarku zastosowano 
szkło akrylowe o grubości 2,7 mm oraz uszczelnia-
ną koronkę. Szczelność dekla zapewniała gumowa 
uszczelka. Mechanizm był mocowany w kopercie 
za pomocą silikonowego pierścienia, co zwiększało 
odporność na uderzenia. Wodoszczelność zegarka 
Orlik określono na 60 metrów. Zegarek wyposażo-
no w silikonowy pasek z dodatkowym elementem 
przedłużającym, który pozwalał zakładać go bezpo-
średnio na skafander nurka.

Na pierwszy rzut oka ten wyrób bardzo przypomina 
zegarek Omega Seamaster 300. Widać, że jego kon-
struktorzy korzystali z projektu Szwajcarów. Jednak 
mechanizm z dolną sekundą oraz charakterystycz-
ne wskazówki Prima sprawiają, że Orlik ma swój 
własny, niepowtarzalny charakter. Już w XXI wieku  
w fabryce w Nowym Mieście nad Metują powstała 
reedycja tego modelu. Oryginalne zegarki z lat 60. 
XX wieku cieszą się coraz większym zainteresowa-
niem nie tylko wśród czeskich kolekcjonerów. 

Elton Sport/Prim Sport I – 1968-1993

Na przełomie 1968 i 1969 roku wyprodukowany 
został zegarek Elton Sport z mechanizmem kaliber 
68, który również trafił na wyposażenie czechosło-
wackiej armii. W stosunku do wersji cywilnej, czyli 
zegarków Prim Sport I (numerowanie poszczegól-
nych serii jako Sport I lub Sport II zostało wprowa-
dzone przez kolekcjonerów zegarków tej marki dla 
odróżnienia modeli w innych typach kopert) miał 
podwyższoną wodoszczelność (z 4 do 6 atmosfer)  
i metalową, w miejsce akrylowej, wkładkę pierścienia. 

Znacznie bardziej popularna była cywilna wer-
sja tego zegarka, czyli wspomniany Prim Sport I.  
Ten klasycznie zaprojektowany zegarek nurkowy 
w okrągłej kopercie o średnicy 36 mm produkowa-
ny był przez 24 lata, aż do roku 1993. Powstało co 
najmniej kilkanaście różnych wersji, różniących się 
kolorem tarczy i zabarwieniem wkładki pierścienia. 
W 2007 roku oba zegarki doczekały się swoich „od-
świeżonych” następców, posiadających większe, sta-
lowe koperty, ale nadal wyposażonych w manualnie 
nakręcany mechanizm kaliber 68. 

Prim Sport II – 1969-1993

Również w 1969 roku nad Metują wdrożono pro-
dukcję linii Sport II kal. 68 w eliptycznej kopercie. 
Poza formą obudowy zegarki z tej serii odróżniał 
kształt wskazówek i indeksów. Nie zmieniła się na-
tomiast wodoszczelność, określona na 40 metrów. 
Właśnie te zegarki zapisały się w historii polskiej 
wojskowości. W 1976 roku partia czechosłowackich 
zegarków Prim Sport trafiła na wyposażenie Pol-
skiej Marynarki Wojennej.    

Około 1978 roku w modelach z linii Sport II zaczęto 
również montować mechanizm z naciągiem automa-
tycznym kal. 96. Pod koniec lat 80. i na początku lat 
90. nastąpiło znaczne zróżnicowanie zegarków nur-
kowych produkowanych pod nazwą Prim, zarówno 
w zakresie oferowanych modeli, jak i stosowanych 
mechanizmów. W latach 80. po raz pierwszy zasto-
sowano mechanizm kwarcowy kal. 200/210. Deka-
dę później w użyciu był również mechanizm z na-
ciągiem manualnym kal. 64 japońskiej firmy Miyota,  
a nawet mechanizmy produkcji chińskiej. 

W nowym stuleciu producent z Nowego Miasta nad 
Metują konsekwentnie odbudowuje swoją renomę  
i bardzo chętnie szuka inspiracji we własnej bogatej 
historii. Divery nadal stanowią ważną część produk-
cji tych zakładów, podobnie zresztą jak ich krajowe-
go konkurenta posługującego się tą samą nazwą. 

Mateusz Piechnik 

Powstało co najmniej 
kilkanaście różnych 
wersji Prim Sport I, 
różniących się  
kolorem tarczy 
i zabarwieniem 
wkładki pierścienia.
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Grupa Swatch przez lata była czołowym do-
stawcą gotowych mechanizmów oraz „eba-
uche” – czyli mechanizmów stanowiących 
bazę dla marek zegarmistrzowskich, wy-

konujących w nich własne modyfikacje. Po decyzji 
Swatch Group o ograniczeniu dostaw zewnętrznym 
podmiotom na rynku pojawiło się miejsce dla no-
wych graczy. Znaczną część zapotrzebowania pro-
ducentów zegarków niezwiązanych z grupą Swatch 
przejęła firma Sellita. Jednak, także ze względu na do 
niedawna cały czas postępujący wzrost rynku zegar-
ków mechanicznych, mechanizmy te nie zaspokaja-
ły zapotrzebowania. Dlatego pozostałą część rynku 
mechanizmów Swiss Made próbują zdobyć inni 
producenci – jak choćby Ronda i Soprod. Ta ostat-
nia z wymienionych firm zaprezentowała niedawno 
nowy mechanizm o nazwie handlowej Newton.

Biorąc pod uwagę globalne – do niedawna cały czas 
rosnące – zapotrzebowanie na mechanizmy z auto-
matycznym naciągiem, każda premiera nowej kon-
strukcji to spore branżowe wydarzenie. Nowy twór 
należącej do grupy Festina marki Soprod zwraca 
uwagę przemyślaną estetyką. Na etapie projekto-
wania, które trwało aż trzy lata, jednym z założeń 
twórców było uzyskanie symetrii. W tradycyjnych 
rozwiązaniach choćby mostek balansu jest elemen-
tem wykluczającym tego typu zabieg. W mecha-
nizmie Newton element ten wykonano inaczej niż 
zwykle – w formie znacznie zredukowanej i z moco-
waniem po obu stronach balansu. Takie rozwiązanie 
umożliwia zastosowanie kolejnej modyfikacji – roz-
wiązania znanego jako „open-heart”. Usunięcie nad-
datku materiału z płyt pozwoliło uzyskać widok na 
przestrzał mechanizmu. Dzięki takiemu zabiegowi, 
przy zastosowaniu otworu tarczy i przeszkleniu de-
kla, można dokładnie, z każdej ze stron obserwować 
„serce” zegarka. 

Nowa konstrukcja Soprod Newton powstała z myślą 
o zegarkach należących do tak zwanego segmentu  

entry level, więc możemy liczyć na relatywnie do-
bre proporcje cena–jakość finalnego produktu.  
To szczególnie istotne, bo jest to segment wyrobów 
z największą liczbą konkurentów. 

Mechanizm pracuje z częstotliwością oscylacji 
balansu wynoszącą 28 800 wahnięć na godzinę.  
Aktywna długość włosa, a tym samym regulacja 
chodu, może być precyzyjnie ustawiana za pomocą 
mikroregulacji. Rezerwa chodu wynosi 44 godziny. 
Normą w tym segmencie mechanizmów, o czym wie 
firma Soprod, jest możliwość manualnego dokrę-
cania sprężyny koronką oraz stop-sekunda. Opcjo-
nalnie może być montowany zespół datownika  
z funkcją szybkiej zmiany wskazań za pomocą ko-
ronki. Firma otwarcie informuje o możliwości doko-
nywania na życzenie klienta pewnych indywidual-
nych korekt wizualnych i technicznych.

Mechanizm będzie dystrybuowany w dwóch wer-
sjach. Obie osiągają więcej niż zadowalające gwa-
rantowane odchyłki dobowe. Pierwsza z nich  
o nazwie Sophisticated to mechanizm regulowany 
w trzech pozycjach z dokładnością –7/+7 sekund 
na dobę, zaś drugi, określany jako Top-Flight, jest 
ustawiany w pięciu położeniach, z odchyłką –4/+4 
sekundy w skali doby. Potwierdzeniem wysokiej 
jakości jest również otrzymanie certyfikatu Chro-
nofiable wydanego przez niezależne laboratorium 
Dubois ze słynnego La Chaux-de-Fonds w Jurze. 

Wymiary werku są bardzo zbliżone do tych znanych 
z wyrobów konkurencji – średnica to 11,5 linii pa-
ryskich, co w łatwiejszej do zobrazowania mierze 
oznacza 25,60 mm, grubość zaś to 4,6 mm. W teorii 
oznacza to możliwość tworzenia zegarków wyposa-
żonych w mechanizm Soprod Newton, których ko-
perty będą miały nieco poniżej 10 mm grubości. 

Producent podkreśla lokalność wytworzenia me-
chanizmu – w znakomitej większości powstał 
on z wykorzystaniem części wyprodukowanych  
w Szwajcarii. Przykładem jest choćby zespół wy-
chwytu, który wytwarza firma MSE – jedna ze spó- 
łek należących do firmy matki. Gdyby potraktować 
Jurę nie tylko jak obszar geograficzny, ale także re-
gion, to mechanizm ten byłby w całości stworzony 
na bazie komponentów z niego pochodzących. Pły-
tę główną mechanizmu dostarcza bowiem Soprod 
France z francuskiego Maiche w regionie Doubs, 
znajdującego się tuż przy szwajcarskiej granicy.

Mechanizm Newton nie jest dla branży wynalaz-
kiem na miarę odkrycia koła, spełnia jednak wiele 
kryteriów, których rynek oczekuje: solidne parame-
try techniczne, ponadprzeciętna dokładność cho-
du, relatywnie niska cena i dopracowana estetyka.  
Pozostaje nam jedynie czekać na emocjonujące, do-
brze wycenione zegarki wykorzystujące tę nowość 
firmy Soprod.

Wiktor Kalinowski
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