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Z KOMPLIKACJĄ

SMAK ŻYCIA
N A J L E P S Z E  S T O P E R Y

Funkcja 
chronografu 

pozwala precyzyjnie 
mierzyć  

czas oraz rejestrować  
jego odcinki.  

Jest nieodłącznym 
elementem zegarków 

sportowych 

CHRONOGRAFU

 C hronograf – w dużym uproszcze-
niu – to po prostu stoper. Zegarki 
posiadające tę funkcję, poza stan-
dardowym wskazaniem czasu, 
mogą precyzyjnie mierzyć oraz 

rejestrować jego odcinki. Wykorzystywane wcze-
śniej profesjonalnie w lotnictwie, wyścigach sa-
mochodowych oraz nurkowaniu, dzisiaj goszczą 
na nadgarstkach niemal wszystkich właścicieli 
sportowych czasomierzy.  Za twórcę chronografu 
uznaje się Louisa Moineta, francuskiego zegarmi-
strza sław epoki – tworzył zegary między innymi 
dla Napoleona Bonaparte oraz Thomasa Jeffer-
sona – który 200 lat temu zaprezentował swój 
wynalazek znajdujący wtedy zastosowanie głów-
nie w astronomii. Bardziej współczesne przezna-
czenie znalazł dla niego parę lat później Nicolas 
Mathieu Rieussec. W 1821 roku wykonał swoją 
wersję chronografu zaprojektowaną na zlecenie 
króla Ludwika XVIII, wielkiego pasjonata wyści-
gów konnych, chcącego wiedzieć, ile trwały po-
szczególne gonitwy. I chociaż sam przyrząd nie 
do końca przypominał dzisiejsze czasomierze, to 
z pewnością wyznaczył kamień milowy w rozwo-

ju zegarmistrzostwa. Aż do początku XX wieku 
chronografy pozostały urządzeniami kieszonko-
wymi, zaś pierwsze mechaniczne modele z na-
ciągiem automatycznym wyposażone w tę kom-
plikację pojawiły się stosunkowo niedawno – do-
piero w 1969 roku. Pracowało nad nimi kilka 
marek i do teraz trwa spór, która z nich była 
pierwsza.  Niemal jednocześnie pokazały je Ze-
nith i Seiko oraz wspólny projekt Heuera, Breitlin-
ga, Hamilton-Buren i twórcy mechanizmów Du-
bois-Dépraz. Dzisiaj chronografy wyposażone są 
w niezależną wskazówkę sekundnika uruchamia-
ną, zatrzymywaną i zerowaną za pomocą przyci-
sków wkomponowanych w kopertę, zwykle na 
godzinie 2 i 4. Dodatkowo na cyferblacie znaleźć 
można tarczki i przypisane im wskazówki, umoż-
liwiające zliczanie minut, godzin, a nawet ułam-
ków sekund. Każdego roku marki zegarkowe  
prezentują nowości wyposażone w komplikacje 
pozwalające odmierzać odcinki czasu. Wybrali-
śmy dla te, które naszym zdaniem w najlepszy 
sp os ó b łąc z ą  d z i e d z ic t wo his to r yc z n e  
ze współczesnym designem i funkcjonalnością. 

TOMASZ KIEŁTYKA, CHRONOS24.PL

TAG HEUER CARRERA HEUER-02T
TAG Heuer to marka dawniej bardzo silnie 
związana z wyścigami samochodowymi  
i pomiarem czasu. Wystarczy wspomnieć 
zegarek Mikrogirder, pozwalający  
– mechanicznie – zmierzyć 1/2000 sekundy.  
W zeszłym roku szwajcarski producent pokazał 
utrzymany w zupełnie nowej stylistyce 
model Heuer 01, a kilka miesięcy temu jego 
następcę, w którym oprócz chronografu 
wykorzystano jedną z najbardziej cenionych 
w zegarmistrzostwie komplikacji – tourbillon. 
Choć teraz pełni raczej funkcję dekoracyjną, 
dawniej stosowano go w zegarkach 
kieszonkowych, aby zredukować wpływ 
grawitacji na precyzję chodu. Mechanizm 
zegarka zamknięto w tytanowej kopercie  
o średnicy 45 mm i klasie wodoszczelności  
100 m. Każdy egzemplarz modelu Heuer-02T, po 
uprzedniej certyfikacji przez COSC (gwarantuje, 
że średnie dzienne odchylenie chodu mieści się  
w przedziale -4 do + 6 sekund na dobę), 
poddawany jest dodatkowym testom.  
Cena: od ok. 60 tys. zł 
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ZAKOŃCZONE NIEDAWNO IGRZYSKA OLIMPIJSKIE W RIO 
WIELOKROTNIE PRZYPOMINAŁY NAM, JAK WAŻNE JEST PRECYZYJNE 

ODMIERZANIE ODCINKÓW CZASU. I CHOCIAŻ CORAZ RZADZIEJ  
DO TEGO CELU WYKORZYSTUJEMY ZEGARKI MECHANICZNE  

Z CHRONOGRAFEM, TO WŁAŚNIE TA KOMPLIKACJA JEST JEDNĄ  
Z NAJBARDZIEJ POPULARNYCH W MODELACH SPORTOWYCH



46  FORBES LIFE  FORBES LIFE  47

FO
T.:

M
AT

ER
IA

ŁY
 P

RA
SO

W
E

SMAK ŻYCIA
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BREITLING COLT CHRONOGRAPH 
AUTOMATIC BLACKSTEEL 
Chronograf to – obok skojarzeń  
z lotnictwem – z pewnością jeden  
ze znaków rozpoznawczych Breitlinga. Od 
jakiegoś czasu, w ramach serii Blacksteel, 
firma wprowadza do swojej oferty zegarki 
w masywnych czarnych kopertach.  
W 2016 r. jest nim model Colt 
Chronograph Automatic Blacksteel  
– stoper z 44-mm obudową w matowym 
kolorze (uzyskanym dzięki pokryciu 
stali specjalną powłoką) i o klasie 
wodoszczelności 200 m. Mechanicznym 
sercem zegarka jest kaliber Breitling  
13 z certyfikatem COSC.
Cena: od ok. 21 tys. zł 

SEIKO PRESAGE AUTOMATIC 
CHRONOGRAPH 60TH ANNIVERSARY 
W 2016 roku minęło dokładnie 60 lat 
od premiery pierwszego zegarka Seiko 
z automatycznym naciągiem. Japoński 
producent postanowił uczcić okrągłe 
urodziny jubileuszową linią czasomierzy 
o nazwie Presage. Dostępnych jest kilka 
wersji, w tym między innymi chronograf 
z emaliowaną (białą) lub lakierowaną 
(czarną) tarczą, wykonywaną tradycyjną 
techniką. Każdy z tych dwóch modeli 
powstał w limitowanej serii liczącej 1000 
egzemplarzy. Koperta Presage ma 42 mm.
Cena: ok. 11 tys. zł 

ROLEX COSMOGRAPH DAYTONA 
Rolex postawił w tym roku głównie na odświeżoną 

wersję jednego z najbardziej rozpoznawalnych 
chronografów świata – Daytony. Zegarek przez wielu 

kojarzony jest przede wszystkim z rynkiem aukcyjnym, 
na którym modele vintage osiągają zawrotne kwoty 

(Ref.6263 został niedawno zlicytowany za niemal 2 000 
000 CHF). Najnowsza stalowa odsłona Daytony dostępna 

będzie w dwóch opcjach kolorystycznych:  
z białą tarczą i czarnymi obwódkami tarczek lub z czarną 

tarczą i srebrnymi obwódkami. W obu przypadkach 
wykorzystano ceramiczny bezel, który prócz odporności 

na zarysowania ma zapewnić trwałość koloru. 
Zegarek napędza niezwykle precyzyjny mechanizm 

produkowany i testowany przez Rolexa.
Cena: 52 tys. zł

 
Za twórcę 

chronografu
uznaje się  

Louisa Moineta, 
francuskiego 

zegarmistrza, który 
tworzył zegary  

m.in. dla 
 Napoleona 
Bonaparte 

OMEGA SPEEDMASTER MOONPHASE 
CHRONOGRAPH MASTER CHRONOMETER 
Omegę Speedmaster wielu kojarzy przez 
pryzmat lotów kosmicznych i związków 
z NASA (to pierwszy zegarek, z którym 
człowiek postawił nogę na Księżycu). Być 
może część osób pamięta też misję Apollo 
13 z kwietnia 1970 roku, kiedy na skutek 
awarii statek został pozbawiony energii 
elektrycznej, a w czasie wprowadzania go 
w atmosferę ziemską astronauci korzystali 
z pomocy Speedmastera. W najnowszej 
odsłonie zegarka prócz chronografu 
wykorzystano komplikację wskazania  
faz Księżyca. W otworze cyferblatu  
na godz. 6 zobaczyć można dysk  
z naniesionym w wysokiej rozdzielczości 
czarno-białym obrazem nieba. Wprawne 
oko wypatrzy na widocznym tam Księżycu 
odcisk stopy Neila Armstronga. Wewnątrz 
44,5-mm koperty pracuje mechanizm 
nowej generacji z gwarantującym 
ponadprzeciętną odporność na pola 
magnetyczne certyfikatem Master 
Chronometer. 
Cena: od ok. 38 tys. zł 


