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E Tradycyjna sztuka zegarmistrzowska trzyma się moc-

no, pomimo licznych prognoz zwiastujących jej 
zmierzch. Być może galopujące tempo życia i mające 
mu dorównać technologiczne nowinki wzmagają 
chęć obcowania z przedmiotem, który jest wytwo-

rem pracy ludzkich rąk. Współczesne czasomierze mecha-
niczne nadal budzą emocje i powodują, że trudno przejść 
obojętnie obok wystaw sklepowych. Tym bardziej że produ-

cenci przygotowują modele z myślą o pasjonatach niemal 
każdej dziedziny sportu, muzyki i kina, a także te inspirowane 
wzornictwem vintage. Dyskretny urok klasyki, agresywny 
diver czy masywny pilot występują w kolekcjach niemal 
wszystkich marek. Odpowiedni zegarkowy upominek może 
stać się nie tylko pojedynczą ozdobą nadgarstka, ale też swo-
istą kropką nad „i” w naszym wizerunku. Właściwie użytko-
wany pozostanie z nami do końca życia.  
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CENNY CZAS
SZUKAJĄC CIEKAWEGO PREZENTU DLA MĘŻCZYZNY, NIE SPOSÓB PRZEJŚĆ 

OBOJĘTNIE OBOK ZEGARKÓW MECHANICZNYCH. DOBRZE DOBRANE UZUPEŁNIĄ 
STRÓJ I POWIEDZĄ CAŁKIEM SPORO O SWOIM WŁAŚCICIELU. NA DODATEK 

POSŁUŻĄ ZNACZNIE DŁUŻEJ NIŻ ICH ELEKTRONICZNE ODPOWIEDNIKI

TAG HEUER CARRERA CALIBRE 16  
AYRTON SENNA
W 2015 roku reaktywowano partnerstwo mię-
dzy fundacją reprezentującą legendarnego 
kierowcę Formuły 1 Ayrtona Sennę a marką 
TAG Heuer. Jego efektem jest m.in. model 
Carrera Calibre 16 z 44-mm kopertą z tytanu 
powleczonego węglikiem tytanu. W zegarku 
znajdziemy liczne czerwone akcenty podkreś- 
lające jego sportowy charakter, między inny- 
mi znak rozpoznawczy Senny: literę „S” wi-
doczną pod logo TAG Heuera. Całość zesta-
wiono z czarnym gumowym paskiem bieżni-
kowanym na wzór opony. 
Cena: 18 130 zł

CHOPARD MILLE MIGLIA  
GTS POWER CONTROL 
Dla miłośników wyścigów klasycznych samo-
chodów mamy inną propozycję – inspirowa-
ny legendarnym włoskim rajdem Mille Miglia 
model Choparda. Jego tegoroczna odsłona 
otrzymała przydomek GTS (od Gran Turismo 
Sport) i manufakturowy mechanizm. 

Tarcza zegarka to czarna powierzchnia, na 
której przede wszystkim wyróżnia się wskaź-
nik rezerwy chodu stylizowany na samocho-
dowy wskaźnik zużycia paliwa. Nie zabrakło 
również znaczka MM, tj. czerwonej strzałki 
(z wkomponowanym w nią okienkiem datow- 
nika), oraz paska typu „Dunlop racing”. Zega-
rek zapewne dobrze komponuje się z trasą 
liczącego 1000 mil wyścigu, wiodącą malow-
niczymi drogami z Brescii do Rzymu i z po-
wrotem. 
Cena: ok. 24 850 zł

ODMIERZAJĄC

FREDERIQUE CONSTANT 
CLASSIC MANUFACTURE 
MOONPHASE 
To jeden z ładniejszych i bar-
dziej przystępnych cenowo 
zegarków roku 2015. 

Frederique Constant po- 
łączył w nim klasyczny wy-
gląd z manufakturowym me-
chanizmem. Ten ostatni ukryto 
za przeszklonym deklem, który 
zabezpiecza dodatkowo klapka – 
taka sama, jaką pamiętamy z zegar-
ków kieszonkowych naszych przod-
ków. Oprócz walorów estetycznych, 
to także świetne miejsce na pamiątko-
wy grawer. 

Model CMM jest oferowany w kopercie 
o średnicy 40,5 mm wykonanej ze stali za  
14 499 zł lub pozłacanej stali za 15 999 zł.  

OMEGA SPEEDMASTER  
„DARK SIDE OF THE MOON”

Omega Speedmaster to bez wątpie-
nia jeden z najbardziej kul- 

towych czasomierzy. Jed- 
ną z jego pierwszych 

wersji zegarka ame-
rykańska Narodowa 
Agencja Aeronauty- 

ki i Przestrzeni Kos- 
micznej (NASA) wybra- 

ła jako oficjalne wypo-
sażenie załogowych lo- 
tów na Księżyc – stąd 

przydomek „Moon-
watch”. 

Wydanie, które zadebiuto-
wało w 2013 roku, nazwa-

no „Dark Side of the Moon” 
(ciemna strona Księżyca), co 

samo w sobie jest strzałem 
w dziesiątkę. No bo jak tu nie lubić 

czegoś, co nazywa się tak samo jak 
jeden z najlepszych albumów w his- 

torii muzyki? W zegarku użyto lekkiej, 
odpornej na zarysowania i hipoalergicznej ce-
ramiki, która posłużyła do stworzenia koperty, 
tarczy, pierścienia lunety, koronki, przycisków 
i zapięcia paska – krótko mówiąc, za budulec 

większości widocznych z zewnątrz elemen-
tów. Mechaniczne serce zegarka stanowi wy-
posażony w krzemowe elementy kaliber 9300 
z wychwytem współosiowym Co-Axial. 
Cena: ok. 37 000 zł

JAEGER-LECOULTRE  
GEOPHYSIC TRUE SECOND 
Czasomierz z pewnością spodoba się miłośni-
kom prostej formy. Dostępny w stali lub różo-
wym złocie model to koperta o średnicy 39,6 
mm i pracujący wewnątrz, zaprojektowany 
i wykonany przez Jaeger-LeCoultre mecha-
nizm z efektem „skaczącej” sekundy. Ozna-

Frederique Constant 
jest gwarancją  
dobrej jakości  
za niewygórowaną
cenę

TAG  
Heuer 

Carrera  
Calibre 16   

to zegarek dedykowany 
Ayrtonowi Sennie, 

uważanemu  
za najlepszego  
kierowcę F1  

wszech czasów
Omega dzięki 

wykorzystaniu 
ceramiki nadała 

kultowemu  
modelowi 

Speedmaster  
nowe oblicze

Chopard  
Mille Miglia 
tradycyjnie 
nawiązuje  
do klasycznego 
wyścigu 
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