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Zegarek Roku jest corocznym wydarzeniem podsumowującym najciekaw-
sze premiery w świecie luksusowych czasomierzy oraz promującym ideę 
tradycyjnej sztuki zegarmistrzowskiej. W tym roku odbyła się 10 edycja.  
Nominowanych było 60 zegarków, siedem z nich dostało nagrody. Przyznał 
je tradycyjnie portal CH24.PL, a patronem medialnym wydarzenia był maga-
zyn Men’s Health. 

Zwycięzców, w siedmiu kategoriach, przedstawiamy poniżej.

Zegarek z komplikacjami: Jaeger-LeCoultre Master Grande Tradition  
Gyrotourbillon Westminster Perpétuel (1) – wieczny kalendarz połączony  
z minutową repetycją Westminster i wieloosiowym tourbillonem. Całość 
opakowano w białe złoto i opatrzono absolutnie piękną emaliowaną tarczą.

Innowacja w zegarmistrzostwie: Vacheron Constantin Traditionelle  
Twin-Beat Perpetual Calendar (2) – zegarek może pracować przez 65 dni, 
utrzymując dokładny pomiar czasu i wskazania wiecznego kalendarza.

Wybór internautów: Tissot Heritage 1973 Chronograph (3) – inspirowany 
designem z lat 70., beczułkowaty chronograf z tarczą typu „panda” i legen-
darnym Valjoux napędzającym wszystkie wskazania.

Zegarek do 10 000 zł: Oris Big Crown Pointer Date Burgundy (4)  
– w niewielkim, 40-mm zegarku ze stali połączono stylistyczne elementy 
vintage, funkcjonalny analogowy datownik i styl retro.

Zegarek damski: MB&F Legacy Machine FlyingT (5) – wysublimowana for-
ma z dużą szklaną kopułą i wirującym w powietrzu tourbillonem idealnie od-
daje filozofię marki, którą jest tworzenie kinetycznych rzeźb na nadgarstek.

Zegarek klasyczny: Grand Seiko Spring Drive Manual Wind Elegance (6)  
– nietuzinkowa, fakturowana koperta z drogocennej platyny, a w środku ma-
nualnie nakręcany kaliber Spring Drive. To hybrydowe połączenie tradycyjnej 
mechaniki i nowoczesnej elektroniki.

Zegarek sportowy – Carl F. Bucherer Heritage Chrono BiCompax  
Annual (7) – stalowa koperta, gumowy pasek i efektowna tarcza „panda”  
z dobrze rozplanowanym zestawem wskazań są na wskroś sportowe.  
Do tego dorzucono nie mniej sportowy chronograf i bardzo użyteczny  
roczny kalendarz. Wszystko przyprawione lekko nutką stylu vintage.

Zegarek Roku to coroczny  
plebiscyt portalu CH24.PL, który 
już od dekady wyróżnia najdosko-
nalsze dzieła zegarmistrzostwa.

Od lewej: Vladimir Kalensky (prezes firmy Janeba-Time, dystrybutora marki 
Oris w Polsce), Leszek Pilch (dyrektor marki Longines w Polsce), Agnieszka 
Ławniczak-Czajkowska (dyrektor marki Tissot w Polsce), Helena Palej 
(PR Manager firmy Apart, przedstawiciela marki Vacheron Constantin w Polsce), 
Roman Mayer (Jaeger-LeCoultre – Director Austria & Northern Europe), Jenny 
Wohlfarth (PR Manager firmy Jaeger-LeCoultre), Patricio Testart (Marketing 
& Sales Manager firmy Seiko), Arnaud Légeret (Communication Manager 
MB&F), Juri Dalla Rosa (Area Manager marki Carl F. Bucherer).
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