
ZEGARK I

wskazówki

K
iedy zastanawiamy się nad wyborem zegarka dla sie-
bie, zwykle idziemy na kompromis między stylem 
a ekonomią, potrzebą a zdrowym rozsądkiem. I nic 
w tym dziwnego – wiele rozpoznawalnych modeli, któ-

re znamy z nadgarstków gwiazd kina i sportu, kosztuje fortunę. 
Na szczęście oferta jest na tyle bogata, że nawet mając relatyw-
nie niewiele do wydania, udaje się znaleźć ciekawe egzemplarze, 
i to nie tylko na rynku vintage. Co decyduje o tym, że dany zega-
rek można uznać za interesujący? Na początek rzecz oczywista 
– nie może być podróbką. Nabycie omegi czy rolexa po bardzo 
okazyjnej cenie na bazarze lub w serwisie aukcyjnym wydaje się 
kuszące, ale nie ma nic gorszego niż wstyd po zdemaskowaniu 
fałszywki. Warto też skupić się na producentach, za którymi sto-
ją lata doświadczenia. Godne uwagi są także modele, z których 
powstaniem wiąże się jakaś historia albo które są hołdem odda-
nym legendarnej postaci, np. związanej z naszymi zainteresowa-
niami i pasją. Taki zegarek nie tylko będzie idealnie wpisywał się 
w nasz wizerunek, lecz także z powodzeniem może stać się te-
matem do rozmów i dyskusji. Tym bardziej że coraz więcej ma-
rek produkuje limitowane serie poświęcone Polakom. I na koniec 
– nie wolno zapominać o rzeczy z pozoru oczywistej: o dopaso-
waniu zarówno do swojego portfela, jak i stylu życia i potrzeb. 
Zegarek ma być ciekawy dla otoczenia, ale przede wszystkim dla 
użytkownika. Powinien dostarczać pozytywnych wrażeń i cie-
szyć oko każdego dnia. Zachęcamy do zapoznania się z naszymi 
subiektywnymi propozycjami, które łączy wspólna cecha – ich 
cena nie przekracza 10 tys. zł.

DOBRE
Zakup markowego zegarka 
nie musi oznaczać bardzo 
wysokich wydatków. Do wyboru 
jest wiele propozycji, które 
– po pierwsze – nie zrujnują 
portfela, a po drugie, nie 
będą oznaczać rezygnacji 
z JAKOŚCI I FUNKCJONALNOŚCI.
TEKST Tomasz Kiełtyka/ch24.pl

Miliony na koncie, 
swatch na nadgarst-
ku. Prezes Goldman 

Sachs Lloyd Blankfein 
jest znany z zamiło-
wania do tej szwaj-

carskiej marki.

Przewodnim hasłem Swatcha 
powinno stać się „It’s all 
about the design”. To właśnie 
dzięki kolorowemu, nowoczesnemu 
wzornictwu zdobył fanów na całym 
świecie. I to również wśród nazwisk 
z najwyższej półki, nie tylko ze 
świata sztuki, lecz także biznesu. 
Wystarczy wspomnieć prezesa 
Goldman Sachs Lloyda Blankfeina 
czy Billa Gatesa. My proponujemy 
zaprezentowany kilka lat temu mo-
del mechaniczny  Sistem51. Jego 
werk składa się z zaledwie 51 ele-
mentów – stąd nazwa. Dzięki rów-
nie przebojowym kolorowym pro-
jektom i relatywnie niskiej cenie ma 
powalczyć o nadgarstki młodych 
ludzi i przyzwyczajać ich do obco-
wania z modelami mechanicznymi, 
tak by w przyszłości instynktownie 
rezygnowali z egzemplarzy kwar-
cowych zasilanych baterią. Swatch 
Sistem51 jest doskonałym kompromi-
sem między nowoczesną estetyką, 
sztuką użytkową i tradycyjną funk-
cją odmierzania czasu. Dla fanów 
niestandardowych pomysłów i nie-
konwencjonalnego stylu. ZD

JĘ
C

IA
 G

ET
TY

 IM
A

G
ES

, S
ER

W
IS

 P
RA

SO
W

Y

Swatch

SISTEM51
od 540 zł

Swatch 
Sistem51  

ma samona-
kręcający się 
automatyczny 

mechanizm. 
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Seiko

SKX007
około 1000 zł

I.N.O.X. Carbon to jedyny mo-
del kwarcowy w zestawieniu. 
Trafił tu jako „zegarek do zadań spe-
cjalnych”. Co to oznacza? Producent 
poddał go 130 testom wytrzymałościo-
wym. Niektóre z nich robią wrażenie, 
np. nacisk 64-tonowej ciężarówki, 
upuszczenie z 10 m na betonową pły-
tę, zamrożenie w bryle lodu, a nawet 
dwugodzinny cykl prania w tempera-
turze 90 stopni. Opisywana wersja 
ma czarną, lekką kopertę (43 mm, 
WR 200 m) z włókna węglowego. 
Detal, który dodaje charakteru, to 
ulokowana nie na tarczy, ale na spo-
dzie szafirowego szkiełka czerwona 
podziałka 24 h. Warto zwrócić uwa-
gę również na czerwony sekundnik, 
z przeciwwagą uformowaną na kształt 
słynnego scyzoryka firmy Victorinox. 
Polecamy każdemu miłośnikowi sportu.

Inspiracją dla zegarków Jung- 
hans z linii Meister Driver były 
prędkościomierze montowane 
w samochodowych klasykach. 
Także kolorystykę zaczerpnięto z jed-
nego z nich – Maybacha DS8 Zeppe-
lin. Klimat vintage podkreśla dodat-
kowo niewielka średnica (37,7 mm) 
i wykorzystany jako napęd zegarka 
mechanizm z ręcznym naciągiem. 
Dzięki niemu nakręcanie sprężyny 
może stać się przyjemnym, codzien-
nym rytuałem. Idealna propozycja 
nie tylko dla fana motoryzacji. Będzie 
świetnym uzupełnieniem dla casualo-
wych strojów z nutą nostalgii.

Klasyka nie wychodzi z mody 
– to powiedzenie, które sprawdza 
się od lat także w świecie miłośników 
zegarków. To właśnie na nim swoją 
strategię oparła szwajcarska manu-
faktura Frederique Constant, produku-
jąc czasomierze o jednym z lepszych 
na rynku stosunków jakości do ceny. 
Tegoroczny model Index Automatic to 
prosty zegarek pozwalający odczy-
tać godziny, minuty, sekundy i datę. 
Jego 40-mm koperta ze złotą powłoką 
idealnie uzupełni codzienny, bizneso-
wo-casualowy strój. Świetny wybór 
dla każdego, kto poszukuje uniwersal-
nego zegarka na wiele okazji.

Frederique 
Constant

CLASSIC 
INDEX 
AUTOMATIC
3749 zł (koperta ze stali) 
4749 zł (stal ze złotą powłoką)

SKX007 to model, od 
którego swoją przygodę 
z zegarkami rozpoczynał 
niejeden kolekcjoner.  
W naszym zestawieniu propozycja 
Seiko jest jedną z najtańszych, ale 
zdecydowanie najbardziej kultowych. 
Za mniej więcej 1000 zł (w zależności 
od wariantu – na gumowym pasku lub 
stalowej bransolecie) otrzymujemy po-
rządnie wykonanego, mechanicznego 
divera z kopertą o średnicy 42 mm  
i o klasie wodoszczelności 200 m. 
Do tego manufakturowy mechanizm 
napędzający nie tylko wskazania 
czasu, lecz także podwójny datownik, 
który pokazuje dzień tygodnia i mie-
siąc. Sprawdzi się niemal na każdym 
nadgarstku, nie tylko w sportowych 
okolicznościach. Polecamy go oso-
bom, które poszukują uniwersalnego 
zegarka w stylu casual.

Victorinox

I.N.O.X. 
CARBON

3750 zł (kauczukowy pasek) 
3950 zł (paracord) Junghans

MEISTER DRIVER  
HANDAUFZUG

około 5150 zł

zegarki-211_hr_p002   3 04/10/17   18:55

111



ZEGARK I

Tissot

HERITAGE 1948
od 5890 zł (skórzany pasek)

W dobie niesłabnącej mody 
na vintage  najprostszą metodą 
na sukces wydaje się stworze-
nie zegarka nawiązującego 
do historycznego modelu. 
I choć wielu próbuje, życie pokazuje, 
że o powodzeniu mogą mówić nielicz-
ni. W tym roku Tissot pokazał chrono-
graf w stylu retro, którym udowodnił, 
że aby przyprawić zegarkowego 
pasjonata o szybsze bicie serca, nie 
trzeba silić się na wielkie komplikacje. 
Wystarczy ciekawa reedycja – w tym 
przypadku stworzona na bazie muze-
alnego eksponatu z 1948 roku – oraz 
relatywnie atrakcyjna cena. Tak po-
wstał ponadczasowy model, który 
przykuwa wzrok i świetnie prezentuje 
się na nadgarstku.

 
Ikona polskiego 
himalaizmu Jerzy 
Kukuczka podczas 
pierwszego zimowe-
go wejścia na Anna-
purnę w 1987 roku.

 
 Przyciski stopera, 

kształt uszu i tarcza 
w stylu vintage. 
 Nawiązanie do 

modelu sprzed lat 
jest widoczne na 

pierwszy rzut oka.

Jerzy Kukuczka to najbar-
dziej znany polski himalaista 
XX wieku. Jako drugi człowiek 
na świecie zdobył tzw. koronę Hima-
lajów i Karakorum, czyli 14 głównych 
szczytów o wysokości ponad 8000 m 
n.p.m. To właśnie jemu firma Alpina 
we współpracy z Polskim Związkiem 
Alpinizmu dedykowała limitowany 
do 188 egzemplarzy zegarek przygo-
towany specjalnie na nasz rynek. Łą-
czy on cztery fundamentalne funkcje 
modelu sportowego tego producenta: 
wodoodporność, antymagnetyczność, 
odporność na wstrząsy i wykorzy-
stanie stali szlachetnej. Wyróżniki? 
Sylwetka Kukuczki na deklu, podpis 
na tarczy i dodatki w jego ulubionym 
pomarańczowym kolorze.

Alpina

JERZY 
KUKUCZKA
5888 zł
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Firma Baume & Mercier jesz-
cze w 1919 roku jako jedna 
z nielicznych sygnowała swoje 
zegarki Pieczęcią Genewską 
(znakiem zarezerwowanym dla naj-
lepszych genewskich zegarmistrzów). 
I choć po tamtych latach zostało jedy-
nie wspomnienie, nadal ma w swojej 
ofercie zegarki klasyczne, eleganckie 
i o ponadczasowej stylistyce. Do ze-
stawienia wybraliśmy model z 42-mm 
stalową kopertą,  wewnątrz której 
zamknięto białą tarczę. Uniwersalne 
wzornictwo sprawdzi się w niemal 
każdej sytuacji. Świetny wybór, kiedy 
musimy się zdecydować tylko na jeden 
zegarek, a na co dzień nosimy raczej 
garnitury.

Aquaracer to sportowy zega-
rek typu diver. Jego charakte-
rystyczny, 12-kątny bezel otrzymał 
odporną na zarysowania ceramiczną 
wkładkę. Wygrawerowana w niej ska-
la minutowa w połączeniu z dużymi, 
nałożonymi na tarczę indeksami i ma-
sywnymi wskazówkami znacznie uła-
twia odczyt wskazań. 41-mm koperta 
ze stali ma klasę wodoszczelności 
pozwalającą na swobodne nurkowa-
nie także z akwalungiem. Zegarek do-
cenią z pewnością ci, którym opatrzył 
się design popularnych modeli 
– Aquaracer 300 M nie udaje wyglą-
dem żadnego z nich, choć oczywiście 
ma wszystkie cechy divera.

TAG Heuer

AQUARACER
300 M

CALIBRE 5
9770 zł

Baume & Mercier

CLASSIMA
od 6990 zł

Longines

LEGEND
DIVER
7790 zł (pasek)
8760 zł (bransoleta)
Model znany chyba każdemu 
miłośnikowi zegarków. Głów-
nie dzięki ciekawemu designowi, 
sportowym korzeniom, historycznym 
odniesieniom i niewygórowanej cenie 
w stosunku do jakości wykonania. 
W Legend Diverze uwagę zwracają 
dwie koronki. Jedna służy do zmiany 
ustawień czasu, a druga pozwala 
na obracanie wewnętrznym pierście-
niem, pomocnym przy obliczaniu cza-
su podczas nurkowania. W myśl za-
sady „lepsze jest wrogiem dobrego” 
Legend Diver od lat jest oferowany 
w niezmienionej formie. Jako opcję do-
łożono w tym roku możliwość zakupu 
na bransolecie typu Milanese mesh. 
Nie tylko dla fanów stylu vintage.

Od spodu 
stalowy, 
wkręcany de-
kiel longinesa 
udekorowany 
jest wytłoczoną 
postacią nurka 
w akwalungu. 
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każdej sytuacji. Świetny wybór, kiedy 
musimy się zdecydować tylko na jeden 
zegarek, a na co dzień nosimy raczej 
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