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NaNazwa KonTiki – przyjęta dla wiodącej linii wzorniczej 
zegarków Eterna – niesie ze sobą lekcję determinacji  
i odwagi. Lekcję daną wszystkim przez Thora Heyerda-
hla i jego załogę, którzy w 1947 roku na pokładzie pry-

mitywnej tratwy przepłynęli Pacyfik z peruwiańskiego wybrzeża 
do wysp Polinezji. Ten związek zegarkowego producenta z nazwą 
tratwy i całego wydarzenia jest nieprzypadkowy, bo wszyscy 
członkowie załogi w trakcie tej niezwykłej ekspedycji dla pomiaru 
czasu posługiwali się zegarkami firmy Eterna.

KonTiki to imię boga słońca Inków, które na stałe połączyło się  
z historią marki Eterna. To właśnie ono przywołuje wspomnienie 
morskiej wyprawy Thora Heyerdahla i jego załogi, którzy płynąc 
przez 101 dni i nocy na pokładzie prymitywnej tratwy wykonanej 
z drewna balsy, przebyli trasę z wybrzeży Peru do atolu Raroia  
w Polinezji Francuskiej. W ten sposób śmiałkowie udowodnili 
możliwość zasiedlenia tych ziem przez mieszkańców Ameryki Po-
łudniowej, a nie – jak do tamtej pory sądzono – Azjatów. 101 dni  
i nocy spędzonych na morzu podważyło dotychczas obowiązującą 
teorię.

Każdy, kto wyrusza na podobną do prehistorycznej wyprawę 
przez Pacyfik, poza ogromną dozą szczęścia potrzebuje oczywi-
ście zapasów wody i jedzenia, a także niezawodnych narzędzi, 
które dają gwarancję poprawnego działania nawet w najbardziej 
niesprzyjających warunkach. Dla precyzyjnego odmierzania cza-
su, a co za tym idzie – pozycji tratwy na oceanie, Thor Heyerdahl 
wybrał zegarki Eterny, które już wtedy – w 1948 roku – kojarzone 
były z bezkompromisową niezawodnością działania. Na prośbę 
naukowca skierowaną do fabryki w Grenchen zareagował na-
tychmiast dr Rudolf Schild-Comtesse, który zlecił pracownikom 
warsztatu rozwojowego stworzenie krótkiej serii niezwykle wy-
trzymałych i wodoszczelnych zegarków. Projekt ukończono po 
trzech miesiącach wytężonych prac. Wszyscy członkowie ekspe-
dycji Thora Heyerdahla nosili zegarki Eterny, które spisały się wy-
śmienicie podczas tej całej niecodziennej wyprawy.  

W czasie wszelkich wykonywanych zadań każdy z członków za-
łogi tratwy polegał na zegarku Eterna, które nieprzerwanie od-
mierzały czas, spoczywając na nadgarstkach marynarzy. Od nie-
zawodności czasomierzy mogło zależeć powodzenie projektu,  
a nawet przetrwanie załogi. Poza ogólną orientacją o upływającym 
czasie i potrzebą precyzyjnego wskazywania czasu dla nawigacji, 
zegarki były niezbędne dla badań prowadzonych przez członków 
wyprawy. Sukces tej wyjątkowej ekspedycji zapisał się na trwałe 
w historii. W 1958 roku Eterna postanowiła upamiętnić tę wypra-
wę, nadając imię boga słońca Inków, które nosiła tratwa, swojej 
najbardziej niezawodnej linii zegarków. Przez ponad pół wieku 
zegarki Eterna KonTiki udowadniały swą wytrzymałość, wodo-
szczelność i precyzję odmierzania czasu na rękach niezliczonych 
sportowców, podróżników i odkrywców. W hołdzie tym ostatnim 
– wyjątkowej i pamiętnej ekspedycji – na deklu zegarków KonTiki 
znajduje się grawer tratwy.

Kolejne lata potwierdziły ponadprzeciętną odporność zegarków 
KonTiki na długotrwałe działanie ekstremalnych warunków.  
Za tym sukcesem stały badania, które Eterna przeprowadzała już 
w latach trzydziestych. Dla producenta jasne było, że wodoszczel-
ność jest podstawową z kilku cech, które musi posiadać prawdzi-
wie sportowy zegarek. Skutki nagłej zmiany temperatur, a także 
ryzyko dostania się kurzu do mechanizmu, jako mniej rozpozna-
ne, niepokoiły konstruktorów w znacznie większym stopniu.  
To, co Thor Heyerdahl mógł przetestować pod koniec lat czter-
dziestych, dla pozostałych użytkowników zegarków marki Eterna 
stało się dostępne w 1958 roku wraz z premierą modelu KonTiki 
20. Był to sportowy zegarek wodoszczelny do głębokości 200 me-
trów, posiadający  mechanizm z naciągiem automatycznym. Model 
ten dostępny był w dwóch średnicach koperty: 35 oraz 37 mm. 
Potencjalny nabywca mógł wybrać także jeden spośród dwóch 
różnych wzorów tarczy: klasyczny oraz zaopatrzony w trójkątne 
indeksy, które pozostawały czytelne nawet pod wodą. Ten ostatni 
wzór indeksu nazwano „liściem KonTiki”.

Patryk Kozak

KonTiki – niezwykłe wydarzenie, 
niezwykłe zegarki
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Aby udowodnić wyjątkową wytrzymałość zegarków z linii KonTi-
ki 20, jeden z nich spędził dwa lata na dnie Jeziora Genewskiego 
w Szwajcarii. Po wyjęciu na powierzchnię tego przebywającego 
dłuższy czas w głębinie egzemplarza nie było widać uszkodzeń, 
poza kilkoma śladami rdzy, a urządzenie wciąż działało perfekcyj-
nie. Jednak to, co dla większości użytkowników zegarków może 
wydawać się ideałem wytrzymałości, dla profesjonalistów stano-
wiło jedynie punkt wyjściowy. Praktykujący nurkowie, spędzający 
na dużych głębokościach dłuższy czas, są narażeni na nagłe zmia-
ny ciśnienia, a do tego muszą przechodzić proces dekompresji. 
Dla takich osób w 1962 roku Eterna zaprezentowała model Super 
KonTiki wyposażony w nowinkę w postaci obrotowego pierście-
nia ułatwiającego pomiar czasu dla przeprowadzenia dekompre-
sji oraz niezwykle czytelne indeksy. Model był również wodo-
szczelny do 20 atmosfer.

Każda kolejna wersja wyrobu z linii KonTiki powstawała na grun-
cie tej samej tradycji. Tak było przykładowo w 2006 roku, gdy 
zaprezentowano model KonTiki Diver. Ten zegarek był wodo-
szczelny do głębokości 1000 metrów i posiadał wskaźnik rezer-
wy chodu. Mechanizm był zamontowany w specjalnej obudowie 
zintegrowanej z paskiem, która chroniąc kopertę przed skutkami 
uderzeń, uniemożliwiała równocześnie niekontrolowaną zmianę 
jego ustawień. Indeksy pokryte warstwą luminescencyjną pozwa-
lały na precyzyjny odczyt wskazań zegarka nawet na dużych głę-
bokościach. Zegarek ten stanowił idealne zabezpieczenie na wy-
padek awarii standardowego komputera nurkowego.

Jednak nie można zapominać, że poza rozwiązaniami z mecha-
nizmami mechanicznymi, z automatycznym naciągiem spręży-
ny, również elektroniczne wersje „serc” czasomierzy zagościły  
w kopertach modeli KonTiki. Tak było przykładowo w 1970 roku, 
kiedy to zaprezentowano pierwszy elektroniczny zegarek Eterny 
oparty na mechanizmie z oscylatorem kamertonowym (kaliber 
ESA 9162). W 1976 roku do kolekcji dołączył KonTiki Royal Qu-
artz, którego mechanizm (kaliber ETA 956.111), mający zaledwie 
3,7 mm grubości, był najcieńszym rozwiązaniem konstrukcyjnym 
ze wskazaniem daty, jaki wyprodukowano do tamtego czasu.

Duch przygody towarzyszył Eternie nieprzerwanie od chwili za-
łożenia tej firmy, dlatego czynnie wspierała wiele inicjatyw, takich 
jak chociażby wyścig żeglarski dookoła świata z 1989 roku, ekspe-
dycja naukowa przed Igrzyskami Olimpijskimi w Nagano czy też 
24-godzinne wyścigi na torze w Le Mans w latach 80. To w tym 
ostatnim miejscu rozpoczęła się wieloletnia współpraca marki 
Eterna z firmą Porsche.

Użytkowane w trakcie wszystkich takich doświadczeń zegarki 
marki Eterna z linii KonTiki potwierdzały swoją wysoką odpor-
ność na długotrwałe działania ekstremalnie niekorzystnych wa-
runków zewnętrznych. Te własności posiadają także współcze-
śnie produkowane i oferowane na rynku zegarki KonTiki marki 
Eterna.

ABY UDOWODNIĆ WYTRZYMAŁOŚĆ
ZEGARKÓW Z LINII KONTIKI 20, JEDEN Z NICH 

SPĘDZIŁ DWA LATA NA DNIE JEZIORA
GENEWSKIEGO W SZWAJCARII.

Patryk Kozak

Etapy powstawania zegarków 
najwyższej jakości - poznajmy je! 

Trzeba podkreślić, że od dnia założenia firmy Eterna  
w 1856 roku wysoka jakość pracy była tylko narzędziem 
do osiągnięcia celu określonego jako doskonałość w każ-
dej dziedzinie zegarmistrzostwa. Każdy zegarek wypro-

dukowany w warsztatach Eterny ma swój indywidualny charakter, 
na który składają się oryginalne cechy techniczne i jednoznacznie 
rozpoznawalne wzornictwo. Od momentu narodzin branży, szwaj-
carskie zegarmistrzostwo mogło zawsze liczyć na najbardziej 
wszechstronne i niezbędne narzędzie, które po dziś dzień pozo-
staje kluczem do sukcesu przemysłu – sprawne, uzdolnione ludz-
kie ręce. Mimo że dzisiejszy proces produkcyjny z powodzeniem 
wspierany jest przez wszelkiego rodzaju maszyny i przyrządy 
elektroniczne, ludzkie ręce wciąż pozostają gwarantem indywidu-
alnego podejścia oraz nienagannej jakości wykonania.

Eterna od lat zachowuje pełnoprawny status manufaktury dzięki 
swojej zdolności do tworzenia wyjątkowych konstrukcji zegarko-
wych. W żargonie zegarmistrzowskim określenie manufaktura 
odnosi się do firmy zdolnej do zaprojektowania zegarka oraz na-
rzędzi do wykonania i montażu najważniejszych elementów jego 
mechanizmu, a następnie przeprowadzenia pełnej ich kontroli 
oraz regulacji przed zamontowaniem go w kopercie. Wszystkie 
te czynności powinny odbywać się w ramach jednego przedsię-
biorstwa i być wykonywane przez własny zespół specjalistów.  
Taki niby prosty wymóg nie jest wcale łatwy do spełnienia.
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KONCEPCJA I PROJEKT
Tworzenie zegarka firmy Eterna rozpoczyna się od projektu jego 
mechanizmu. Ta początkowa faza jest powierzona inżynierom  
z dziedziny zegarmistrzostwa, będącym równocześnie najwyższej 
klasy specjalistami z zakresu wykorzystywania oprogramowania 
typu CAD (projektowania wspieranego komputerowo), służącego 
między innymi do stworzenia trójwymiarowych rysunków tech-
nicznych. W ten sposób na ekranie komputera tworzony jest nowy 
mechanizm. Na tym etapie ustala się wymiary i kształty poszcze-
gólnych elementów oraz ich wzajemne interakcje.

Wszystkie cechy każdej części są następnie kalkulowane oraz kil-
kakrotnie sprawdzane. W tym momencie projekt pozostaje wciąż 
wirtualną konstrukcją, która jest badana pod każdym kątem,  
a wszystkie jej funkcje symulowane, by precyzyjnie obliczyć ruchy 
poszczególnych elementów. Korzystając z tych wyliczeń, zegarmi-
strzowie, technicy i inżynierowie są w stanie określić architekturę 
mechanizmu na długo przed budową pierwszego prototypu.

PROTOTYP
Gdy gotowa jest już wirtualna konstrukcja, pracownicy Eterny 
przystępują do stworzenia rzeczywistego egzemplarza. Twórcy 
prototypu wytwarzają pierwszą serię elementów składowych me-
chanizmu, a następnie zajmują się ich montażem. W kolejnym eta-
pie około tuzina gotowych mechanizmów jest przez sześć miesię-
cy poddawanych drobiazgowym testom, aby wykluczyć wszystkie 
błędy powstałe zarówno na etapie projektowania, jak i produkcji. 
Od momentu stworzenia pierwszego projektu do wdrożenia me-
chanizmu do masowej produkcji może minąć nawet do trzech lat.

MASZYNY CNC W AKCJI
Jeśli wynik testów przeprowadzanych na prototypach jest pozytyw-
ny, rusza produkcja pierwszych serii mechanizmów. Poszczególne 
elementy przyszłych kalibrów są produkowane przez zespół osób 
odpowiedzialnych w firmie Eterna za prototypy z wykorzystaniem 
trzyosiowych oraz pięcioosiowych maszyn sterowanych kompute-
rowo, które pracują z dokładnością do milionowej części metra.

KONTROLA JAKOŚCI
Przed opuszczeniem warsztatów Eterny każdy z mechanizmów 
musi przejść długą serię szczegółowych testów jakościowych. 
Poza kontrolą wizualną firma wykorzystuje również zaawanso-
wane elektroniczne oraz optoelektroniczne narzędzia w celu wy-
krycia ewentualnej obecności niepożądanej materii czy drobinek 
kurzu, które mogą wpłynąć na dokładność chodu mechanizmu. 

Zakłada się, że zegarek powinien działać 24 godziny na dobę 365 
dni w roku, w każdej pozycji oraz różnych warunkach pogodo-
wych i temperaturowych, a także może być wystawiony na działa-
nie różnych zewnętrznych sił. 

WDROŻENIE DO MASOWEJ PRODUKCJI
Po tym, jak seria prototypowa pomyślnie przejdzie wszystkie 
testy, nowy mechanizm może być produkowany seryjnie. W tym 
celu wymagane jest zaprojektowanie i wyprodukowanie specja-
listycznych narzędzi oraz innej maszynerii przystosowanej do 
produkcji nowego mechanizmu. Zadanie to zajmuje przynajmniej 
miesiąc. Co więcej, sprzęt ten wymaga codziennej regulacji przed 
rozpoczęciem pracy – rutynowe serwisowanie jest również nie-
zwykle czasochłonne.

Gdy wszystko jest gotowe, doświadczeni zegarmistrzowie ruszają 
do pracy na nowych urządzeniach.

PRODUKCJA
W tym momencie rusza właściwa produkcja. Kamienie łożysko-
we oraz inne niezbędne elementy konstrukcyjne są montowane 
w płytach i mostkach. Instaluje się oczywiście wszystkie elementy 
ruchome, a także pozostałe części składowe powstającego me-
chanizmu. Na kolejnym etapie montuje się tarczę, wskazówki, 
koronkę i przyciski koperty zegarka. Wiele zegarków przechodzi 
następnie serię szczegółowo monitorowanych testów przeprowa-
dzanych w różnych pozycjach i temperaturach. Badana jest także 
trwałość konstrukcji poprzez testy uderzeniowe i wibracyjne.

Tylko perfekcyjne wykonanie każdego z pokrótce opisanych po-
wyżej kroków gwarantuje najwyższą jakość produkcji, które to 
wyzwanie marka Eterna od lat perfekcyjnie realizuje. 

Wyłącznie połączenie fachowej wiedzy, umiejętności tworzenia 
oraz zawodowego kunsztu w postaci niezwykłych zdolności naby-
tych przez zespoły zegarmistrzów i rzemieślników wyszkolonych 
w zawodzie może zagwarantować odpowiednią jakość wszystkich 
wytworzonych zegarków. Tych samych atrybutów każdy klient 
może oczekiwać także w dziale serwisu szwajcarskiej manufaktu-
ry Eterna na przestrzeni wielu lat serwisowania swojego zegarka. 
Potwierdzeniem umiejętności firmy jest zdobywane przez dzie-
siątki lat zadowolenie klientów użytkujących zegarki tej marki.
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Przynależność opisywanego przeze mnie modelu do linii 
KonTiki oznacza, że wywodzi się on od zegarka, który miał 
na ręku sam Thor Heyerdahl podczas brawurowej ekspe-
dycji „Kon-Tiki”. Oczywiście współczesny wyrób, choć od-

wołuje się do tamtych czasów, musi przede wszystkim spełniać 
wymogi prestiżowego zegarka XXI wieku. Jak te dwa światy udało 
się firmie Eterna połączyć w zegarku KonTiki Diver Bronze Ma-
nufacture?

Elementy, które dla mnie nieodłącznie kojarzą się z modelami se-
rii KonTiki, to rzucające się od razu w oczy trójkąty w miejscach 
czterech głównych indeksów godzinowych, czyli: 3, 6, 9 i 12.  
Do niedawna – w aspekcie wierności pierwszemu zegarkowi 
Eterna KonTiki – najlepszym uosobieniem ducha tejże linii były 
moim zdaniem poprzednie wersje modelu, czyli KonTiki Date oraz 
KonTiki Four-Hands. W tamtych zegarkach zachowano wspaniały 
charakter i styl, któremu nadano dodatkowo nowoczesny sznyt. 
Wszystkie poprzednie i aktualnie oferowane modele, noszące 
dumną nazwę KonTiki, oczywiście starały się nawiązywać i na-
wiązują do tego samego DNA. 

Patrząc na KonTiki Diver Bronze Manufacture, już na pierwszy 
rzut oka zauważamy ciekawy materiał wykorzystany do stworze-
nia koperty tego czasomierza z limitowanej edycji – brąz. Model 
ogólnodostępny, czyli nielimitowany, jest wykonany w kopercie 
ze stali. Modele te mają jednak jeszcze inne znaczące różnice.  
Po pierwsze, zegarek w kopercie z brązu jest nieco większy, a do-
kładnie grubszy od modelu w kopercie stalowej. Wersja ze stalo-
wą kopertą ma grubość 12,02 mm, a w wersji z kopertą wykonaną 
z brązu grubość wynosi 14,05 mm. Te widoczne różnice dotyczące 
koperty wynikają z zastosowania w nich różnych mechanizmów. 
W stalowej wersji jest to standardowa Sellita SW-200, natomiast 
w zegarku z obudową wykonaną z brązu zastosowano mechanizm 
manufakturowy Maison Eterna 3902A.

Pełna nazwa zegarka to Eterna KonTiki Diver Bronze Manufactu-
re Limited Edition. Limitacja tego modelu wynosi 300 sztuk. Jak 
wspomniałem, produkcją tego wyjątkowego zegarka firma Eterna 
chce uczcić 70. rocznicę wyprawy Thora Heyerdahla. Uważam, że 
zegarek bardzo godnie spełnia to zadanie. Opis zegarka zacznę 
nietypowo – od paska.

Plusami są zarówno jego bardzo wysoka jakość wykonania, jak  
i jakość użytej skóry. Zapinany jest na również świetnie wykona-
ną klamrę z brązu z głęboko wygrawerowanym logotypem marki  
w postaci pięciu kulistych zagłębień symbolizujących kulki łoży-
ska wahnika. Łożysko kulkowe wahnika jest znakiem rozpoznaw-
czym marki i jednym z wielu jej niezwykłych dokonań w świato-
wym zegarmistrzostwie.

Adrian Szewczyk

KonTiki Diver Bronze 
Manufacture Limited Edition 
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Wyjątkowo czytelna, prosta kompozycja to ogromny atut tarczy. 
Niektórym zabraknie okienka datownika, ale mi to zupełnie nie 
przeszkadza, a jego brak korzystnie wpływa na czystość formy 
tarczy, a i protoplasta modelu datownika nie posiadał. Nakłada-
ne indeksy są wyraźne i atrakcyjne wizualnie – mając ten zegarek 
na ręku, z wielką przyjemnością co rusz spoglądam na tarczę, nie 
zawsze odnotowując, która jest godzina. Nie dlatego, że nie widać, 
a dlatego, że nie jest mi to potrzebne. Cieszę się oglądaniem zegar-
ka, tym bardziej że brąz zaczyna nabierać patyny, nadając indywi-
dualny charakter mojemu ulubieńcowi.

Poza wskazanymi czterema głównymi indeksami, pozostałe są 
także nakładane i mają kształt mocno wydłużonych trapezów, 
jednocześnie pasując do całości. Wszystkie znaczniki godzin oraz 
wskazówki są pokryte masą Superluminova w kolorze białym, 
która świeci na zielono. Wskazówki, indeksy oraz nadruki są wy-
konane w kolorze złocistym, który koresponduje z kolorem ko-
perty, a z drugiej strony doskonale prezentuje się na ciemnoszarej 
tarczy, posiadającej wyrazisty ziarnisty wzór. W ten sposób mato-
wa powierzchnia wpływa pozytywnie na czytelność, ale także – i 
to jest dla mnie najważniejsze – wyjątkowo efektownie wygląda.

Od strony wizualnej ten zegarek jest dla mnie jednym z naj-
bardziej udanych wyrobów ostatnich lat. Jest zaprojektowany  
w duchu ponadczasowości – efektownie, garściami czerpie z dzie-
dzictwa marki w postaci historii wyprawy „Kon-Tiki” i zegarków 
jej poświęconych. Jednocześnie udało się zaproponować zegarek 
niemały, bo o 44-milimetrowej średnicy koperty, który na przegu-
bie wygląda na nie większy niż jego poprzednik – KonTiki Date.

Śmiało można polecić go osobom o mniej imponujących nadgarst-
kach. Rozmiar 52 mm od ucha do ucha w dalszym ciągu można 
uznać za wymiar mieszczący się w ramach określenia „uniwersal-
ny”.

Koperta wykonana z brązu ma świetny kształt. Wygląda ciekawie 
i ponadczasowo. Nawiązuje do kształtu dawnej KonTiki, a jedno-
cześnie jest w pełni na czasie. Zwężające się długie uszy, efektow-
nie wyprofilowane, mimo sporego rozmiaru nadają zegarkowi 
charakteru vintage, który podkreśla także opisany wyżej pasek. 
Wszystkie powierzchnie koperty są szczotkowane, a poziom jej 
wykonania jest bardzo wysoki, czyli dokładnie taki, jakiego ocze-
kujemy od tej marki. Podkreślają to także precyzyjnie wykonana 
koronka sygnowana symbolem pięciu kulek oraz świetnie pracu-
jący obrotowy pierścień koperty. Jest on dość szeroki i ma wkład-
kę wykonaną ze szczotkowanej ceramiki. Ciekawostką jest wygra-
werowany na niej rodzaj skali.

Zwykle na obrotowym pierścieniu mamy do czynienia z podziałką 
minutową. Tutaj uznano, że lepiej zastosować skalę „bezdekom-
presyjną” – wskazującą, jak długo możemy przebywać na danej 
głębokości bez stosowania zasad dekompresji przy wynurzaniu 
się. Niektórzy uważają to za wadę. Dla mnie każde oderwanie się 
od sztampy, jeśli nie zakłóca użytkowania, jest atutem. Dodam, że 
grawerowana skala ma wypełnienie masą luminescencyjną.

Teraz czas na tarczę zegarka. Jest to element decydujący o charak-
terystyce każdego czasomierza, a w tym przypadku szczególnie 
ważny, biorąc pod uwagę przynależność do linii KonTiki. Przy-
znam, że nie byłem jakoś specjalnie przekonany do zachowania w 
aktualnych modelach zegarków właściwych cech rodziny KonTiki. 
Odniesienia były – chyba nie tylko dla mnie – zbyt mało widoczne. 
W KonTiki Diver znów jest bardzo dobrze. Jednoznaczne skoja-
rzenia pojawiają się natychmiast i przynależność do słynnej ko-
lekcji jest niekwestionowana. Cztery wyraziste indeksy w postaci 
trójkątów i doskonale dobrane, mocno zwężające się wskazówki 
o idealnej długości tworzą klimat, który niemal pozwala czuć we 
włosach powiew Pacyfiku – szczególnie ten w wersji z kopertą  
z brązu, metalu jednoznacznie kojarzącego się z żeglugą.

Po odwróceniu zegarka od strony dekla ukazuje się nam równie 
interesujący widok. Stalowy, wkręcany dekiel jest szczotkowany 
kołowo. Znajdziemy na nim między innymi logo marki, numer 
referencyjny i indywidualny numer limitacji. Obfite przeszklenie 
ukazuje nam mechanizm – jak wspomniałem wyżej – to manufak-
turowe „serce” Eterna 3902A.

Ten mechanizm to jeden z najprostszych pod względem ofero-
wanych funkcji dodatkowych reprezentantów rodziny mecha-
nizmów, jakie opracowała Eterna. To klasyczna, modułowa kon-
strukcja. Ma dobrą rezerwę chodu na poziomie 65 godzin. Pracuje 
z częstotliwością 28 800 wahnięć na godzinę i jest łożyskowany 
na 30 kamieniach. Pracuje bardzo dokładnie, bo dobowa odchył-
ka mieści się w granicach 3 sekund na plus. Nie zaniedbano także 
jego zdobień. Powierzchnie są rodowane, zarówno na płytach, jak 
i wahniku szlifowane w kołowo ułożone pasy genewskie.

Rodzina mechanizmów Eterna 39XX to cała paleta kalibrów, które 
są w dużej mierze odpowiedzią na ograniczenia dostępności me-
chanizmów ETA oraz chęcią uniezależnienia się od zewnętrznych 
dostawców. Mało tego! Eterna nie mówi „nie” dla wykorzystywa-
nia mechanizmu swojej produkcji przez innych twórców zegar-
ków. Smaczku dodaje także to, że będąca dziś częścią składową 
koncernu Swatch firma ETA wywodzi nie tylko swoją nazwę wła-
śnie od marki Eterna.

Jeśli wszystko rozwinie się we właściwym, oczekiwanym przez 
firmę kierunku, to mechanizmów rodziny 39xx można będzie uży-
wać w aż 88 kombinacjach. Modułowa konstrukcja, w tym także  
marketingowe udogodnienia w postaci zastosowania dokręca-
nych płytek z oznaczeniami np. liczby kamieni, jednocześnie mo-
gących być wykorzystanych na dowolne informacje przez innego 
producenta, predestynuje ten produkt do zastosowania go niemal 
w każdej konfiguracji. Spory wymiar bazowego mechanizmu – 30 
mm średnicy – spowodowany jest koniecznością zapewnienia 
miejsca dla ewentualnych dodatkowych modułów. Zgodnie z prze-
kazem producenta mechanizmy te są stosunkowo łatwo serwiso-
walne, a ich konstrukcja dostosowana do masowej produkcji.

Na zakończenie dodać należy też, że KonTiki Diver Bronze Ma-
nufacture Limited Edition to jedna z najkorzystniejszych cenowo 
ofert na rynku zegarków z mechanizmem „in house”. Może zda-
niem niektórych nie jest to najbardziej wyszukany model, ale bez 
wątpienia jest to bardzo, bardzo ładny zegarek, który w kategorii 
„brąz” dla mnie jest bezkonkurencyjny.



wydanie specjalne

Eterna oznacza wieczność, a każdy z zegarków oznaczo-
nych logo tej marki łączy w sobie wybiegające przed sze-
reg innowacje techniczne i wzornicze z precyzją klasycz-
nej sztuki zegarmistrzowskiej. Ta kombinacja, stosowana 

w idealnych proporcjach, przetrwa każdą próbę czasu i jest w ser-
cach pracowników szwajcarskiej manufaktury już od ponad 150 
lat. Przekonanie o ponadczasowości marki dawało jej przedstawi-
cielom siłę pozwalającą stworzyć wiele rozwiązań, które wyprze-
dzały swoje czasy. Dzisiaj Eterna jest jedną z zaledwie kilku ma-
nufaktur tworzących zegarki, które stale usprawniają również ich 
„serca”, czyli mechanizmy. Warto zatem pokrótce przybliżyć histo-
rię firmy, która przez cały okres swojego funkcjonowania szczyci 
się troską o najwyższą jakość wykonywanych zegarków.

KRÓTKA HISTORIA FIRMY ETERNA

Gdy 7 listopada 1856 roku lekarz dr Josef Girard oraz nauczyciel 
Urs Schild zakładali firmę Dr. Girard & Schild, mającą produkować 
mechanizmy zegarkowe, żaden z nich zapewne nie przypuszczał, 
jak bardzo nowa marka wpłynie na losy całego przemysłu zegar-
mistrzowskiego. Firma spod znaku „Eterna”, która to nazwa po raz 
pierwszy pojawiła się na tarczy zegarka w 1889 roku, nieustan-
nie wdrażała kolejne zegarmistrzowskie innowacje. Za przykład 
można podać chociażby 1908 rok, kiedy to marka opatentowała 
pierwszy zegarek naręczny z budzikiem. Prawdziwą rewolucję 
przyniósł natomiast rok 1948, gdy zaprezentowano legendarny 
mechanizm Eterna-Matic. Jego niezwykłą cechą było zastosowa-
nie łożyska kulkowego dla zamocowania wahnika automatyczne-
go naciągu. Od tamtej pory rozwiązanie to stało się standardem 
dla wszystkich „automatów”, a pięć kulek przekształciło się w do-
skonale rozpoznawalne logo Eterny.

Techniczne rewolucje od zawsze towarzyszyły Eternie, dlatego 
gdy w 1932 roku podzielono firmę na część zajmującą się pro-
dukcją kompletnych zegarków oraz drugą, produkującą same 
mechanizmy zegarkowe, ta ważna cecha jakościowa firmy zosta-
ła utrzymana dla obydwu nowo utworzonych zakładów. ETA, jak 
nazwano część produkującą mechanizmy oferowane także innym 
producentom zegarków, dziś znajduje się w posiadaniu dużej kor-
poracji, ale wciąż pozostaje liderem wśród firm dostarczających 
gotowe mechanizmy.

Eterna dominowała jednak nie tylko na polu innowacyjnych 
technologii zegarkowego wnętrza, gdyż równie istotny dla twór-
ców zegarków z zakładów w Grenchen był ich wygląd zewnętrz-
ny. Dowodem takiego podejścia producenta mogą być chociażby 
najmniejsze i najcieńsze zegarki zaprezentowane na przestrzeni 
lat. W 1958 roku wprowadzono do produkcji Eterna-Matic Gol-
den Heart – model wyposażony w najmniejszy w owym czasie 
mechanizm z automatycznym naciągiem, poruszany wahnikiem 
wykonanym w całości ze złota.
  

Patryk Kozak

Eterna – od 1856 roku w gronie 
pionierów zegarmistrzostwa 

W 1962 roku Eterna zaprezentowała zegarek Eterna-Matic 3000, 
będący najcieńszym męskim zegarkiem naręcznym tamtego okre-
su. Trend ten był kontynuowany, czego przykładem był choć-
by stworzony w 1976 roku model Eterna Royal Quartz KonTiki.  
W 1979 roku Eterna zadziwiła świat czasomierzami Eterna Linea 
Quartz Squelette o grubości 1,5 mm oraz Estrellita Quartz, którego 
mechanizm ważył zaledwie 1,06 grama. W 1980 roku za zegarek, 
którego koperta mała jedynie 0,98 mm grubości, firma otrzymała 
nagrodę Grand Prix de l’Excellence Européenne.

Czerpiąc z tych ogromnych tradycji, Eterna weszła w nowe ty-
siąclecie, tworząc kolejne niezapomniane dzieła, jak chociażby 
model Porsche Design „Indicator” z 2004 roku. Dynamiczny 
rozwój trwa także w zakresie konstrukcji mechanizmów, cze-
go przykładem jest własny wyrób oznaczony jako kaliber 3800  
z 2007 roku. Również pewnego rodzaju rewolucją technologicz-
ną jest na pewno rozwiązanie Spherodrive, którym Eterna udo-
wadnia, że wciąż podąża ścieżką obraną przez swych założycieli 
w 1856 roku.


