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HISTORIA
 



"NAJLEPSZYM 
NAUCZYCIELEM 
JEST CZAS."
MENANDER

 

Narodziny marki
Od kolejnictwa do zegarmistrzostwa.

BALL jest marką szwajcarską i tam też produkuje zegarki, ale jej korzenie 
wywodzą się ze Stanów Zjednoczonych. Rozwój przemysłu 
zegarmistrzowskiego w Ameryce w dużym stopniu można przypisać 
powstaniu i późniejszemu rozkwitowi amerykańskich linii kolejowych. 
Zanim pojawiły się pierwsze pociągi służące jako środek transportu ludzi 
oraz towarów, nie istniała potrzeba ani dokładnego pomiaru czasu, ani 
jego synchronizacji.
 

Nawet po tym, gdy po wojnie secesyjnej system kolei w Stanach 

Zjednoczonych osiągnął znaczne rozmiary, ludzie nadal posługiwali się 

tylko czasem lokalnym. Pod koniec 1883r. w przemyśle kolejowym 

zdecydowano, przynajmniej na własne wewnętrznie potrzeby, 

podzielić Stany Zjednoczone na cztery strefy czasowe i przyjęto 

czas standardowy. 

Początkowo 

firma miała 

siedzibę 

w Ohio, USA.

BALL WATCH 
COMPANY 
ZAŁOŻYŁ 
WEBB C. BALL 
W 1891 ROKU.



Wkrótce pomysł został wdrożony w życie publiczne, 
choć warto zauważyć, że Kongres oficjalnie nie 
zatwierdził tej koncepcji do 1918 r. W 1996 r. Cleveland
w stanie Ohio, miasto zlokalizowane nad jeziorem, 
obchodziło dwusetną rocznicę powstania. Podczas tej 
uroczystości wiele osób zostało wyróżnionych i 
uznanych za honorowych obywateli Cleveland, a ich 
osiągnięcia zostały zrecenzowane. Jednym z 
nagrodzonych, którego osiągnięcia spotkały się z 
międzynarodowym uznaniem, nie tylko za udział w 
działalności społecznej, ale także w zegarmistrzostwie 
był Webster Clay Ball.
 
Webb C. Ball urodził się w Fredericktown w stanie Ohio 
6 października 1847 roku. Kiedy w 1883 roku przyjęto 
czas standardowy, był pierwszym jubilerem, który 
korygował czas w Cleveland w oparciu o czas uznany za 
standardowy. W dniu 19 lipca 1891 roku, generalny 
nadzorca przedsiębiorstwa Lake Shore Lines wyznaczył 
Webb C. Balla jako głównego inspektora 
kolejowego. Jego wczesny system kontroli stał się 
początkiem rozległej sieci kontrolowanej przez Webb C. 
Balla, która obejmowała 75% linii kolejowych w całym 
kraju i co najmniej 175 000 kilometrów linii kolejowych. 
Webb C. Ball rozszerzył również swój system na Meksyk 
i Kanadę.
 
Dnia 19 kwietnia 1891 roku pociąg Fast Mail znany jako 
„nr 4” zbliżał się na zachód do Lake Shore & Michigan 
Southern Railroad w Kipton w stanie Ohio. W Elyria, 25 
mil od Cleveland, Maszynista  i konduktor dostali 
polecenie, by pozwolić pociągowi Fast Mail minąć ich w 
Kipton, małej stacji na zachód od Oberlin, miasta 
uniwersyteckiego.  Konduktor przyznał później, ze od 
czasu, gdy pociąg opuścił Elyrię, aż do zderzenia się z 
Fast Mail w Kipton, nie wyjął z kieszeni zegarka. 
Powiedział, iż przypuszczał, że maszynista będzie 
wypatrywał Fast Mail nr 4. Ale zegarek maszynisty 
zatrzymał się na cztery minuty, a następnie zaczął 
chodzić ponownie. Zaważyło to na życiu i śmierci 
pasażerów, czego wówczas nie był  nieświadomy.
 

Na trasie do Kipton było do pokonania kilka stacji, ale 

maszynista prowadził pociąg bez pośpiechu, sądząc, że 

ma sporo czasu. Opuszczając Oberlin, maszynista 

przypuszczał, że ma siedem minut do dotarcia do 

miejsca spotkania się pociągów.

 

Oczywiście miał tylko trzy minuty. 
Gdyby konduktor spojrzał na swój zegarek, mógłby 
zapobiec wypadkowi. Pociągi jechały równocześnie 
do Kipton, Fast Mail przy pełnej prędkości 
a towarowy już na hamulcu, ponieważ zbliżał się do 
stacji. Maszyniści obu pociągów zginęli na miejscu, a 
martwe ciała kolejnych dziewięciu urzędników 
zostały znalezione wśród drzewa opałowego 
lokomotywy i w zgliszczach wagonów pocztowych.

 

Katastrofa w Kipton skłoniła urzędników Lake 

Shore do zatrudnienia Webb C. Balla do 

skontrolowania wszystkich zegarków i zegarów 

stosowanych w całym Lake Shore Line oraz 

opracowania systemu kontroli czasu i jego 

wdrożenie. Webb C. Ball podjął wyzwanie 

bezzwłocznie i wprowadził codwutygodniowe 

kontrole zegarków noszonych przez wszystkich 

pracowników kolei.

 

 



Kontrole były przeprowadzane przez certyfikowanych zegarmistrzów. Ball 
ustanowił surowe standardy, usuwając maksymalnie dopuszczalne 30 
sekundowe różnice czasu miedzy zegarkami a czasem główny. Należy 
uznać i pochwalić Webb C. Balla za zaprojektowanie pierwszego udanego 
systemu, który został zastosowany na szeroką skalę. To właśnie jego 
system wyznaczał standardy czasowe dla kolei; to jego system pomógł 
ustalić dokładność i jednolitość w mierzeniu czasu oraz to właśnie jego 
system spowodował, że czas kolejowy i zegarki używane w kolei zostały 
uznane za wyznaczające standard w pomiarze czasu. Ogólnie rzecz biorąc, 
przyjęto, że gdy przeciętny człowiek zapyta pracownika kolei o godzinę, 
ma pewność ze otrzyma poprawną odpowiedź.

 

Dziś BALL Watch jest jedną z najbardziej szanowanych i uznanych 

marek zegarków w Stanach Zjednoczonych. Wciąż aktualizuje 

asortyment aby dotrzymać kroku zmieniającym się potrzebom 

konsumenckim. Ale mimo zmian w wyglądzie, to duch założycielski 

marki – funkcja przemysłowa – jest niezmienna. Utrzymywana jest w 

niepowtarzalnych detalach, głównie takich jak tarcza zegarka, która 

wiernie odwzorowuje standardowy zegarek kolejowy. Każdy szczegół, 

 od kształtu wskazówek do stylu cyfr został przemyślany przez 

założyciela w jego dążeniu do doskonałości w pomiarze czasu. Jest to 

wizja, której rodzina Ball pozostaje wierna.

WEBB C. BALL

"DLA RZESZY 
MĘŻCZYZN I 

KOBIET, KTÓRYCH 
DECYZJE 

PODEJMOWANE W 
UŁAMKU 
SEKUNDY 

UTRZYMUJĄ 
ŚWIAT W RUCHU, 

TO NASZ 
WSPÓLNY 

OBOWIĄZEK."
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#ToBeYourself

"CZASY SIĘ 
ZMIENIAJĄ,  

MY TEŻ 
ZMIENIAMY SIĘ 

Z NIMI."

OWIDIUSZ

Bądź sobą
Wartości wyznawane przez markę.

Bądź sobą - nigdy nikogo nie naśladuj. Zamiast tego postaraj się 

każdego dnia doskonalić samego siebie.

 

Utrzymuj niezależność. Wolność! Pamiętaj, że życie jest podróżą, a nie 

celem. Podczas tej podróży zbieraj doświadczenia. Dowiedz się kim 

jesteś poprzez odkrywanie świata. Jeśli nie podejmiesz prób otwarcia 

się na nowe rzeczy, to nigdy nie poczujesz się spełnionym 

człowiekiem.

 

Najważniejsze w życiu to być pożytecznym, uczciwym, współczującym. 

Mieć w sobie to coś, co nakazuje zmieniać świat na lepsze, by na 

końcu drogi móc powiedzieć, że ma się za sobą dobre życie.

 

Warto podnosić się po każdej porażce z jeszcze silniejszą wiarą w 

sukces. Nie obawiaj się tego, czego się boisz. Odważ się żyć życiem, 

które sobie wymarzyłeś. Idź naprzód i spełnij swoje marzenia.

 

 

#ToBeYourself



W BALL WATCH COMPANY 
KONCENTRUJEMY SIĘ PRZEDE 

WSZYSTKIM NA KONSTRUOWANIU 
ZEGARKÓW 

CHARAKTERYZUJĄCYCH SIĘ 
NAJWYŻSZĄ JAKOŚCIĄ I 
FUNKCJONALNOŚCIĄ.

Nie podążaj utartym szlakiem, ponieważ to prosta i 

niewymagająca droga, która nigdy nie da Ci 

oczekiwanej satysfakcji. Zamiast tego podejmij próbę 

wytyczenia zupełnie nowego szlaku.

 

Właśnie taka idea przyświeca też nam. W BALL 

Watch Company koncentrujemy się przede 

wszystkim na konstruowaniu zegarków 

charakteryzujących się najwyższą jakością i 

funkcjonalnością. Głęboko wierzymy, że tylko takie 

podejście do sztuki zegarmistrzostwa sprawi, że 

oferowane przez nas produkty będą spełniały 

oczekiwania naszych klientów nawet w 

najtrudniejszych warunkach.   

Postanowiliśmy zawsze być sobą i z pełnym 

zaangażowaniem produkować zegarki, które wyrażają 

nasze wartości. Każdego dnia z tą myślą rozwijamy 

rodzinne przedsiębiorstwo, które w pewnym stopniu 

naprawdę wspiera ludzkość. Jesteśmy dumni, że 

owoce naszej pracy wielu ludziom sprawiają dużo 

radości. 

 

Począwszy od 1891 roku nieprzerwanie oferujemy 

światu dokładność nawet w najbardziej 

niesprzyjających warunkach.
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TRYT
ODCZYT CZASU W ABSOLUTNYCH CIEMNOŚCIACH

Moc pałeczek z trytem
Nocna ewolucja.

Pałeczki zwierające tryt stanowiący własne zasilanie są nowatorskim źródłem 

światła wytwarzanym za pomocą innowacyjnej szwajcarskiej technologii 

laserowej. Zapewniają lepszą, długotrwałą jasność (światło ok. 100 razy 

jaśniejsze niż powszechnie stosowane farby luminescyjne), świecą z takim 

samym natężeniem całą noc, nie wymagają naświetlania, ładowania, baterii, 

spełniają wszystkie normy bezpieczeństwa jeśli chodzi o radioaktywność, no i 

są bezpieczne dla użytkownika. Stosowane są przez BALL w każdym zegarku. 

Czas ich świecenia określa się na 25 lat. Potem w ramach serwisu można je 

wymienić na nowe. Odczyt godziny w zegarku BALL nie stanowi problemu w 

każdych warunkach.

światło 

około 100 

razy 

jaśniejsze niż 

powszechnie 

stosowane 

farby 

luminescyjne



Zaawansowana technologia BALL Watch bezpiecznie 
wykorzystuje gaz trytowy w bardzo stabilnej formie. 
Czysty gaz trytowy zamyka się w pustej szklanej rurce. 
Wewnętrzne ścianki pokryte są luminescencyjnym 
materiałem, który emituje zimne światło, aktywowane 
przez uwolnione z trytu elektrony, w podobny sposób, 
jak działa ekran telewizora. Małe, precyzyjne, lekkie 
rurki gazowe są wytwarzane za pomocą laseru CO2. 
Rurki są następnie przymocowane do wskazówek i 
indeksów w bezpieczny sposób, wykluczający ryzyko 
uszkodzenia. Osoba nosząca zegarek BALL nie jest 
narażona na jakiekolwiek napromieniowanie. 
Promieniowanie trytu w ilości użytej w zegarku, nawet 
po uwolnieniu jest o wiele mniejsze, niż naturalnie 
występujące w przyrodzie i emitowane przez materiały 
wytworzone przez człowieka.
 
 



DURALOCK®
OPATENTOWANA ZAKRĘCANA KORONKA

System zmniejszający ryzyko uszkodzenia 
koronki.

BALL Watch dysponuje wieloma własnymi patentami i rozwiązaniami, które czynią zegarki 

bardziej użytecznymi. Jednym z nich jest opatentowany system DURALOCK®, który minimalizuje 

ryzyko zepsucia koronki. Ponadto zastosowanie tego systemu w zegarkach gwarantuje lepszą 

ochronę mechanizmu.

 

System DURALOCK® jest dziełem szwajcarskich inżynierów, którzy poświęcili swoje życie 

zawodowe rozwojowi zegarmistrzostwa. Przystępując do pracy nad nowym sposobem 

zakręcania koronki inspirowali się słowami założyciela marki, "Wokół wszystkie proste rzeczy są 

bardzo skomplikowane. Tworzenie rzeczy prostych wymaga kreatywności."

Lepsze zabezpieczenie



ROZWIĄZANIA 
CHRONIĄCE 

KORONKĘ

ODPORNOŚĆ NA WODĘ I WSTRZĄSY

Maksymalna ochrona

Opatentowany system ochrony koronki gwarantuje doskonałą 
odporność na wodę i wstrząsy w najbardziej wrażliwym obszarze 
koperty, koronce. Koronka, zwłaszcza jeśli nie jest zakręcana, jest 
najbardziej podatna na uderzenia oraz na odkształcenie przez 
wygięty nadgarstek co często prowadzi do zalania zegarka.
 
 

Systemy ochrony koronki dodatkowo 
zabezpieczają zegarek przed uszkodzeniami, 
na które narażone są czasomierze przy 
kontakcie z wodą lub wstrząsami wywołanymi 
poprzez uderzenie zegarkiem o twardą 
powierzchnię.  

"Myśl, jak wszystko 
zrobić lepiej, i 
poprawiaj sam 

siebie."

ELON MUSK



Specjalny system ochrony przed 
korozją został zaprojektowany 
dla serii Hydrocarbon Engeneer, 
aby zagwarantować wyjątkową 
wodoodporność. Płyta ochronna 
jest umieszczona wokół koronki, 
co zapewnia, że korona musi 
zostać wkręcona do pierwotnej 
bezpiecznej pozycji po regulacji 
czasu. W przeciwnym razie nie 
będzie można zamknąć 
zabezpieczenia. Test odporności 
na wstrząsy przeprowadzony w 
modelach Engineer Hydrocarbon 
uwzględnia również 
zabezpieczenie przed korozją, 
aby zapobiec uszkodzeniu 
koronki i nie dopuścić do 
przecieknięcia zegarka. Korona 
jest testowana zewnętrznymi 
wstrząsami w sposób 
gwarantujący zegarkowi 
wytrzymałość do 7500Gs.



ELASTOMER 
RING

OPATENTOWANY 
SYSTEM ABSORBUJĄCY 
DRGANIA I WSTRZĄSY

Odporność
W niektórych modelach 
zegarków BALL wokół 
mechanizmu został 
zastosowany opatentowany 
pierścień z elastomeru, 
który zwiększa odporność 
mechanizmu na drgania i 
wstrząsy.

Elastomery – to polimerowe tworzywa 
sztuczne lub naturalne, które cechuje 
zdolność do odwracalnej deformacji pod 
wpływem działania sił mechanicznych, z 
zachowaniem ciągłości ich struktury.
 
Elastomery to szersza grupa materiałów 
niż gumy, które stanowią tylko jedną z klas 
elastomerów.
 
Zdolność elastomerów do zmiany 
wymiarów wynika z ich specyficznej 
budowy chemicznej. 
 
Elastomery są usieciowanymi polimerami 
amorficznymi, które posiadają niską 
temperaturę zeszklenia, znacznie poniżej 
temperatury pokojowej. 

"Innowacja odróżnia 

lidera od 

naśladowcy."

STEVE JOBS



OPATENTOWANE 
ZAPIĘCIE MOTYLKOWE

WYTRZYMAŁOŚĆ I WYJĄTKOWY KOMFORT

Opatentowane przez BALL Watch potrójnie składane zapięcie z 
dodatkowym przedłużeniem ma wiele atutów.  Dla wyjątkowej 
wytrzymałości i długiej żywotności: klamra jest wykonana w 
unikalnym kształcie ze stali nierdzewnej. Dla wygody: elementy 
składane zapięcia, układają się równo pod klamrą, a 22-milimetrowy 
system przedłużający po obu stronach, umożliwia ergonomiczne 
dopasowanie do większości popularnych rodzajów odzieży 
sportowej.
 
Opatentowane zapięcie motylkowe sprawia, że użytkownik zegarka 
zawsze może mieć poczucie pewności, że go nie zgubi przez 
przypadkowe odpięcie się zapięcia i niezauważone zsunięcie się 
czasomierza z nadgarstka.

Komfort użytkowania
BALL projektując bransoletę i zapięcie zadbał 
o każdy szczegół.

 
Klamrę i jej 

przedłużenie można 
otworzyć jedną ręką. 

Zamknięcie posiada 
blokadę 

zabezpieczającą przed 
niepożądanym 

otwarciem.





SLIDE CHRONOGRAPH
NOWOCZESNA METODA REJESTROWANIA CZASU

Lepsza ergonomia i kontrola.

Opracowany i opatentowany przez BALL Watch, Slide Chronograph oferuje niespotykany do tej 

pory poziom kontroli i ergonomii. Oba te istotne czynniki przydatne są w dokładnym i zręcznym 

posługiwaniu się funkcją chronografu. Tak zbudowany chronograf można łatwo obsługiwać 

jednym palcem, wciąż nosząc zegarek.

 

Nowy sposób na rejestrowanie czasu w zegarkach mechanicznych. W niektórych modelach BALL 

odchodzi od standardowej architektury chronografu, odrzucając dwa przyciski w zamian za 

jedną zintegrowaną przekładnię  umiejscowioną  na  godzinie 9. System Slide Chronograph jest 

uruchamiany i zatrzymywany przez przesunięcie suwaka w kierunku zgodnym z ruchem 

wskazówek zegara, po czym powraca automatycznie do pierwotnego położenia. Ruch w lewo 

powoduje reset.

Nowe standardy



Aby zapewnić pełną 
funkcjonalność firma BALL 
Watch Company wprowadziła 
pierwszy na świecie mechanizm 
automatyczny wyposażony w 
funkcję dnia i daty w 
połączeniu z 24-godzinnym 
wyświetlaczem drugiej strefy 
czasowej. Opracowany 
specjalnie w zakładach BALL i 
zaimplementowany w 
standardowy kaliber, 
dodatkowy moduł napędza dysk 
z oznaczonymi głównymi 
metropoliami świata obracający 
się automatycznie w 
przeciwnym kierunku do 
wskazówek, aby jednocześnie 
wskazywać czas w 24 różnych 
strefach geograficznych.

FUNKCJE GMT
ABY SPEŁNIĆ MARZENIE PODRÓŻNIKÓW

Niezawodność w 
każdym zakątku 
świata

W zegarmistrzostwie komplikacja GMT zapewnia istotną funkcję 
dla podróżujących: czas na dwóch stref czasowych na jednym 
nadgarstku. Dzięki 24-godzinnej drugiej strefie czasowej, którą 
można łatwo zmienić w zależności od lokalizacji użytkownika, 
zegarki BALL GMT są wyjątkowe. Większość kolekcji GMT od 
BALL zawiera jedyną na świecie samo-zasilaną prezentację 
drugiej strefy czasowej w postaci pałeczek trytowych na 
wskazówkach i cyfrach.
 
 

Jeden zegarek, 24 strefy geograficzne.



WODOSZCZELNOŚĆ
S P E C J A L I S T Y C Z N E  T E S T Y

Dostosowanie do 
oczekiwań

Seria Trainmaster i Conductor zaczyna się od 30 metrów.
Seria Engeneer II i Fireman liczy 100 metrów.
Seria Engineer Master II waha się od 100 do 300 metrów.
Seria Engeneer Hydrocarbon liczy od 300 do 3000 metrów.
 
Jak testowana jest wodoodporność?

 
Wodoszczelność testowana jest przez całkowite zanurzenie 
zegarka w wodzie destylowanej zawierającej 1 % środek 
zwilżający pod zaleconym ciśnieniem atmosferycznym przez co 
najmniej pięć minut. Aby zaliczyć test, zegarek nie może 
wykazywać żadnych śladów wycieku wody.

Wodoszczelność zegarków BALL zależy od 
kolekcji.



ZAWÓR HELOWY
O P A T E N T O W A N Y  S Y S T E M  D E K O M P R E S J I

Stworzony dla profesjonalistów
Innowacyjny zawór helowy stosowany w zegarkach BALL pozwala na bezpieczne 
nurkowanie głębinowe.

BALL umiejscowił automatyczny zawór uwalniania helu bezpośrednio w koronkę, aby umożliwić upust gazów, gdy zegarek 

wynurza się z miażdżącego ciśnienia w głębinach.

 

Jednym z wielu wymagań, jakie musi spełnić zegarek,  aby nadawał się do nurkowania głębinowego, jest uwolnienie helu. 

W trakcie nurkowania, podczas wychodzenia z głębin, nurkowie poddawani są stopniowej dekompresji. Również w 

zegarku powstaje zwiększone ciśnienie helu. Nadmiar tego ciśnienia musi zostać uwolniony. W przeciwnym razie może 

ono spowodować nieodwracalne szkody w zegarku.

 

 



7 5 0 0  G s

Odporność na 
wstrząsy

Powyżej norm

Każdy zegarek BALL zbudowany jest z zachowaniem najwyższych 

standardów jakości, przechodzi rygorystyczne procedury testowe, 

aby zweryfikować wysoką klasę odporności na wstrząsy do 5000 Gb. 

 

Test jest przeprowadzany zgodnie z Międzynarodową Normą ISO 

1413 przy użyciu maszyny do badania uderzeń wahadłem. 

Mechanizm urządzenia uruchamia cykliczny ruch wahadła, który 

trafia w zegarek z wysokości jednego metra po okręgu.

 

Dzięki kolekcji Hydrocarbon Engineer, BALL wykracza daleko poza 

powyższy standard, testując mocniejsze uderzenie młotkiem z 

wysokości 1,5 metra i podnosząc odporność na poziom 7500 Gs.

 

Ponadto w całej kolekcji Engineer Hydrocarbon są zastosowane 

specjalnie wykonane szkła szafirowe o grubości 4 mm. Koronka, 

czyli najsłabszy punkt w zegarku zabezpieczona jest 

opatentowanym przez BALL systemem zabezpieczającym.

Z e g a r k i  B A L L  p r z e t r w a j ą  w s t r z ą s y  o  
w a r t o ś c i  7 5 0 0  G s .

"Zmiana nie 
przyjdzie, jeśli 

będziemy czekać 
na innych ludzi 

lub inny czas. 
Jesteśmy tymi, na 

których czekamy. 
Jesteśmy zmianą, 
której szukamy."

B A R A C K  O B A M A

Odporność na 
wstrząsy
7500 Gs



SPRINGSEAL®
INNOWACYJNY I NIEZAWODNY SYSTEM 

ANTYWSTRZĄSOWY

Dbałość o każdy detal
System SpringSEAL® gwarantuje użytkownikowi zegarka 

wiele korzyści i  maksymalne poczucie bezpieczeństwa.

Opatentowany system SpringSEAL® chroni balans zegarka, dzięki czemu sprężyna nie zmienia 
swojej pozycji podczas pracy. To gwarantuje jej pełną stabilność niezależnie od czynności, którą 
wykonuje użytkownik mając czasomierz na nadgarstku. Wyeliminowane zostało również ryzyko 
„przeskoczenia” włosa balansu, co zapewnia jeszcze większą ochronę kluczowych elementów 
mechanizmu.



AMORTISER® 
O P A T E N T O W A N Y  S Y S T E M  

A N T Y W S T R Z Ą S O W Y

Większa 
trwałość

O c h r o n a  p r z e d  
w s t r z ą s a m i  

z e w n ę t r z n y m i

P A G E  0 1

Opatentowany system anty-wstrząsowy Amortiser® chroni 
mechanizm przed uszkodzeniami spowodowanymi 
zewnętrznymi wstrząsami. Każdy znaczny wstrząs może 
spowodować nagłe i gwałtowne obroty wahnika zegarka 
automatycznego, które mogą poważnie uszkodzić mechanizm.
 
System Amortiser® składa się z antywstrząsowego i 
antymagnetycznego pierścienia ochronnego wokół 
mechanizmu, który pochłania energię wytworzoną przez 
wstrząsy boczne. Co więcej, w modelu HUNLEY 
zastosowano przełącznik w kształcie śmigła lub turbiny 
łodzi podwodnej, znajdujący się na deklu zegarka, który 
umożliwia zablokowanie i odblokowanie wahnika w 
zależności od potrzeb. Mechanizm ten zapobiega 
przenoszeniu energii w uderzeń i wstrząsów na 
mechanizm. Gdy wahnik jest unieruchomiony, zegarek 
kontynuuje działanie, korzystając z rezerwy chodu jak 
zegarek z ręcznym naciągiem. Gdy ryzyko wstrząsów 
dobiegnie końca (skończymy grę w tenisa), odblokowanie 
wahnika spowoduje powrót do działania automatycznego 
systemu naciągu sprężyny.



SPRINGLOCK®
TECHNOLOGIA CHRONIĄCA SPRĘŻYNĘ 

BALANSU

Opracowana przez BALL Watch, technologia SpringLOCK® 
chroni sprężynę balansu za pomocą "klatki", która ogranicza 
rozwijanie cewek w przypadku jakichkolwiek zewnętrznych 
uderzeń, na które może być narażony zegarek. Znacznie 
zmniejsza to ryzyko zerwania sprężyny balansu  lub 
niepożądanych ruchów, które mogłyby zniekształcić kształt 
samej sprężyny.
 
Wstrząsy zewnętrzne mogą powodować zmiany 
standardowych odchyłów chodu nawet o mniej więcej 60 
sekund dziennie. System SpringLOCK® zmniejsza ich efekt 
nawet o 66%, dzięki czemu kaliber pozostaje dokładny. 
Użytkownicy zegarka z tym systemem mogą teraz 
swobodnie angażować się w różne zajęcia sportowe, 
wiedząc, że dokładne wskazywanie czasu nie ulegnie 
zmianie pod wpływem wstrząsów.

Zmniejszenie zaburzeń chodu.

Z dedykacją dla 
aktywnych

"Stało się przeraźliwie 

oczywiste, że 

technologie 

wyprzedziły już nasze 

człowieczeństwo."

A L B E R T  E I N S T E I N



Gotowy na biegun 
północny!
Najcięższe warunki okazują się łagodne.

Specjalnie dobrane, szwajcarskie oleje do zegarków, rozszerzają zakres 

temperatur roboczych od -40 ° C do 60 ° C .Ta wyjątkowa funkcja pozwala tym 

zegarkom na bycie niezawodnym partnerem dla „odkrywców BALL” w ich 

wysiłkach w najtrudniejszych warunkach na świecie.

 

Olej odgrywa istotną rolę w każdym mechanizmie zegarkowym, działa jak smar, 

który zmniejsza tarcie między powierzchniami styku różnych małych 

elementów, a bez smaru powstałe tarcie mogłoby uszkodzić mechanizm.

WYTRZYMAŁOŚĆ NA 
NISKIE TEMPERATURY

O L E J E  N A J W Y Ż S Z E J  J A K O Ś C I

P o p r a w n a  p r a c a  

z e g a r k a  w  

t e m p e r a t u r a c h  

o d  - 4 0 ° C  d o  6 0 ° C



Pierwszy 
na świecie

Najtrudniejszym wyzwaniem technicznym, z którym borykali 
się naukowcy BALL w projekcie zegarka mechanicznego z 
termometrem (TMT) było to, że wysokość całego modułu musi 
wynosić zaledwie 5,1 mm a ciasna cewka powinna idealnie 
pasować do całości mechanizmu. Zegarmistrzowie BALL 
pokonywali wiele przeszkód konstrukcyjnych, takich jak 
wysokość sprężyny bimetalicznej, wysokość i frezowanie płyty 
głównej i mostu. Efektem jest unikalny system dokładnej 
regulacji za pomocą opatentowanej cienkiej śruby 
regulacyjnej. Rolą owej śruby jest z jednej strony precyzyjna 
regulacja położenia wskaźnika temperatury, a z drugiej 
utrzymywanie spirali bimetalicznej na jej miejscu.
 
 

Większa dokładność pomiaru temperatury.

Mechanizm BALL 
TMT napędza 

pierwszy na świecie 
mechaniczny 
termometr w 

zegarku od -35°C 
do 45°C, (-31°F do 

113°F). 

TEMPERATURE 
MEASUREMENT 

(TMT)
TERMOMETR W ZEGARKU



ANTYMAGNETYZM
Powyżej wszelkich oczekiwań

Praca w ciągłym ruchu.

Istniejący standard jest zdefiniowany w 
następujący sposób: zegarek mechaniczny, 
anty-magnetyczny nie zatrzymuje się, gdy jest 
wystawiony na działanie pola magnetycznego o 
wartości 4800 A/m, a następnie nie odchyla się o 
więcej niż 30 sekund dziennie.
 
Antymagnetyczne zegarki BALL z pewnością 
przewyższają ten standard, szczególnie seria 
Carbon Engineer z 12000 A/m standardowej 
ochrony.
 
Większość zegarków BALL ma anty-magnetyczne 
koperty, wykonane z odpornych na korozję 
ferrytycznych materiałów ze stali nierdzewnej.
 
Co więcej, wewnętrzna kurtyna wykonana z 
lekkiego, opatentowanego przez BALL stopu 
metalu (mumetal), składająca się z tylnej płyty, 
pierścienia otaczającego mechanizm i tarczy, 
chroni pracę zegarka. 
 
Ten specjalny stop, wspomagany kształtem 
koperty, zapobiega przenikaniu pól 
magnetycznych, mających niekorzystny wpływ 
na dokładność chodu mechanizmu.

Czym jest 
antymagnetyzm?



A-PROOF®
SYSTEM ANTYMAGNETYCZNY

Pokonaj pole magnetyczne.

Opracowane i opatentowane przez BALL Watch, rozwiązanie A-PROOF® to rewolucyjne podejście 
do ochrony mechanizmu przed wpływem pól magnetycznych. Opiera się ono na najnowszych 
osiągnięciach zarówno w zakresie materiałów, jak i konstrukcji.

 

BALL wyselekcjonował specjalny stop „mumetal” złożony niklu, żelaza, miedzi i molibdenu o 

bardzo wysokiej przenikalności magnetycznej, który umożliwia przyciąganie i odchylanie linii 

pola magnetycznego o charakterze statycznym lub o niskiej częstotliwości. Mumetal zatopiony 

jest w kopercie zegarka. Aby zabezpieczyć mechanizm od tylnej strony, BALL zastosował 

zasuwającą lub rozsuwającą się przysłonę, obsługiwaną poprzez obrót bezela.

Nowa przysłona 
mechanizmu



W pozycji całkowicie zamkniętej membrana stanowi mumetalową klatkę ochronną. W pozycji odsuniętej, 
membrana zostaje ponownie otwarta, aby odsłonić podgląd pracy mechanizmu. Membrana wykonana jest z 
mumetalu o grubości zaledwie 0,06 mm. A-PROOF® chroni zegarek mechaniczny przed polami magnetycznymi aż 
do rekordowej intensywności 80 000 A/m.
 
 



•  R O Z D Z I A Ł  I V  •

MECHANIZMY



BALL Chronometer 
Manufacture Caliber 7309

WYMIARY: Ø 34.24MM
WYSOKOŚĆ: 5.16MM
NACIĄG: AUTOMATYCZNY
WAHNIĘCIA: 28,800 WAHNIĘĆ/H, 4HZ
REZERWA CHODU: 80 GODZIN
KAMIENIE: 25
FUNKCJE: GODZINY, MINUTY, SEKUNDY, 
DATA

BALL Caliber RR1101

WYMIARY: Ø 25.6MM
WYSOKOŚĆ: 3.6MM
NACIĄG: AUTOMATYCZNY
WAHNIĘCIA: 28,800 WAHNIĘĆ/H, 4HZ
REZERWA CHODU: 42 GODZINY
KAMIENIE: 21 LUB 25 (ZALEŻY OD WERSJI)
FUNKCJE: GODZINY, MINUTY, SEKUNDY, 
DATA

BALL CALIBER RR1102

WYMIARY: Ø 25.6MM 
WYSOKOŚĆ: 5.05MM
NACIĄG: AUTOMATYCZNY
WAHNIĘCIA: 28,800 WAHNIĘĆ/H, 4HZ
REZERWA CHODU: 38 GODZIN
KAMIENIE: 25 LUB 26 (ZALEŻY OD WERSJI)
FUNKCJE: GODZINY, MINUTY, SWEEP 
SECONDS, DAY AND DATE



BALL CALIBER RR1103

WYMIARY: Ø 25.6MM 
WYSOKOŚĆ: 4.6MM
NACIĄG: AUTOMATYCZNY
WAHNIĘCIA: 28,800 WAHNIĘĆ/H, 4HZ
REZERWA CHODU: 38 GODZIN
KAMIENIE: 25 LUB 26 (ZALEŻY OD WERSJI)
FUNKCJE: GODZINY, MINUTY, SEKUNDY I 
DATA

BALL CALIBER RR1104

WYMIARY: Ø 17.2MM
WYSOKOŚĆ: 4.8MM
NACIĄG: AUTOMATYCZNY
WAHNIĘCIA: 28,800 WAHNIĘĆ/H, 4HZ
REZERWA CHODU: 38 GODZIN
KAMIENIE: 25
FUNKCJE: GODZINY, MINUTY, SEKUNDY I 
DATA

BALL CALIBER RR1105

WYMIARY: Ø 25.6MM 
WYSOKOŚĆ: 4.35MM
NACIĄG: AUTOMATYCZNY
CZĘSTOTLIWOŚĆ: 28,800VPH, 4HZ
REZERWA CHODU: 42 GODZINY
ILOŚĆ KAMIENI: 27
FUNKCJE: GODZINY, MINUTY, SEKUNDY I 
DATA



BALL CALIBER RR1106

WYMIARY: Ø 25.6MM 
WYSOKOŚĆ: 4.6MM
NACIĄG: AUTOMATYCZNY
CZĘSTOTLIWOŚĆ: 28,800VPH, 4HZ
REZERWA CHODU: 38 GODZIN
ILOŚĆ KAMIENI: 25
FUNKCJE: GODZINY, MINUTY, SEKUNDY, 
DATA I MILITARNY CZAS UNIWERSALNY 
(UMT)

BALL CALIBER RR1201

WYMIARY: Ø 25.6MM
WYSOKOŚĆ: 4.1MM
NACIĄG: AUTOMATYCZNY
CZĘSTOTLIWOŚĆ: 28,800VPH, 4HZ
REZERWA CHODU: 42 GODZINY
ILOŚĆ KAMIENI: 21
FUNKCJE: GODZINY, MINUTY, SEKUNDY, 
DATA I CZAS DRUGIEJ STREFY (GMT)

BALL CALIBER RR1202

WYMIARY: Ø 25.6MM
WYSOKOŚĆ: 4.1MM
NACIĄG: AUTOMATYCZNY
CZĘSTOTLIWOŚĆ: 28,800VPH, 4HZ
REZERWA CHODU: 42 GODZINY
ILOŚĆ KAMIENI: 21
FUNKCJE: GODZINY, MINUTY, SEKUNDY, 
DATA, DRUGA STREFA CZASOWA (GMT) I 
MILITARNY CZAS UNIWERSALNY (UMT)



BALL CALIBER RR1401

WYMIARY: Ø 30MM
WYSOKOŚĆ: 7.5MM
NACIĄG: AUTOMATYCZNY
CZĘSTOTLIWOŚĆ: 28,800VPH, 4HZ
REZERWA CHODU: 38 GODZIN
ILOŚĆ KAMIENI: 49
FUNKCJE: GODZINY, MINUTY,  SEKUNDY, 
DATA I CHRONOGRAF ZE ZWIĘKSZONYM 
ZAKRESEM DO 45 MINUT

BALL CALIBER RR1302

WYMIARY: Ø 26.2MM 
WYSOKOŚĆ: 4.95MM
NACIĄG: AUTOMATYCZNY
CZĘSTOTLIWOŚĆ: 28,800VPH, 4HZ
REZERWA CHODU: 40 GODZIN
ILOŚĆ KAMIENI: 28
FUNKCJE: GODZINY, MINUTY, SEKUNDY, 
DATA, DRUGA STREFA CZASOWA (DUAL 
TIME) I WSKAŹNIK REZERWY CHODU

BALL CALIBER RR1301

WYMIARY: Ø 25.6MM 
WYSOKOŚĆ: 5.1MM
NACIĄG: AUTOMATYCZNY
CZĘSTOTLIWOŚĆ: 28,800VPH, 4HZ
REZERWA CHODU: 42 GODZINY
ILOŚĆ KAMIENI: 21
FUNKCJE: GODZINY, MINUTY, SEKUNDY, BIG 
DATA I SECOND TIME ZONE (DUAL TIME)



BALL CALIBER RR1402

WYMIARY: Ø 30MM 
WYSOKOŚĆ: 7.9MM
NACIĄG: AUTOMATYCZNY
CZĘSTOTLIWOŚĆ: 28,800VPH, 4HZ
REZERWA CHODU: 48 GODZIN
ILOŚĆ KAMIENI: 25
FUNKCJE: GODZINY, MINUTY,  SEKUNDY, 
DAY, DATA I CHRONOGRAF ZE 
ZWIĘKSZONYM ZAKRESEM DO 12 GODZIN

BALL CALIBER RR1403

WYMIARY: Ø 30MM
WYSOKOŚĆ: 7.9MM
NACIĄG: AUTOMATYCZNY
CZĘSTOTLIWOŚĆ: 28,800VPH, 4HZ
REZERWA CHODU: 48 GODZIN
ILOŚĆ KAMIENI: 25
FUNKCJE: GODZINY, MINUTY,  SEKUNDY, 
POTRÓJNY KALENDARZ I JEDNO 
PRZYCISKOWY CHRONOGRAF ZE 
ZWIĘKSZONYM ZAKRESEM DO 30 MINUT

BALL CALIBER RR1404

WYMIARY: Ø 30MM
WYSOKOŚĆ: 7.9MM
NACIĄG: AUTOMATYCZNY
CZĘSTOTLIWOŚĆ: 28,800VPH, 4HZ
REZERWA CHODU: 48 GODZIN
ILOŚĆ KAMIENI: 25
FUNKCJE: GODZINY, MINUTY,  SEKUNDY, 
DATA I CHRONOGRAF ZE ZWIĘKSZONYM 
ZAKRESEM DO 12 GODZIN I DRUGA STREFA 
CZASOWA (GMT)



BALL Caliber RR1405

WYMIARY: Ø 30MM 
WYSOKOŚĆ 7.9MM
NACIĄG: AUTOMATYCZNY
CZĘSTOTLIWOŚĆ: 28,800VPH, 4HZ
REZERWA CHODU: 48 GODZIN
ILOŚĆ KAMIENI: 25
FUNKCJE: GODZINY, MINUTY, SEKUNDY, 
POTRÓJNY KALENDARZ I JEDNO 
PRZYCISKOWY CHRONOGRAF ZE 
ZWIĘKSZONYM ZAKRESEM DO 30 MINUT

BALL Caliber RR1407

WYMIARY: Ø 30MM
WYSOKOŚĆ: 7.9MM
NACIĄG: AUTOMATYCZNY
CZĘSTOTLIWOŚĆ: 28,800VPH, 4HZ
REZERWA CHODU: 48 GODZIN
ILOŚĆ KAMIENI: 25
FUNKCJE: GODZINY, MINUTY, SEKUNDY, 
PODWÓJNA DATA I CHRONOGRAF ZE 
ZWIĘKSZONYM ZAKRESEM DO 60 SEKUND

BALL CALIBER RR1406

WYMIARY: Ø 30MM
WYSOKOŚĆ: 7.9MM
NACIĄG: AUTOMATYCZNY
CZĘSTOTLIWOŚĆ: 28,800VPH, 4HZ
REZERWA CHODU: 48 GODZIN
Ilość kamieni: 25
FUNKCJE: GODZINY, MINUTY,  SEKUNDY, 
POTRÓJNY KALENDARZ, CHRONOGRAF ZE 
ZWIĘKSZONYM ZAKRESEM DO 12 GODZIN, 
MILITARNY CZAS UNIWERSALNY (UMT) I 
FAZY KSIĘŻYCA



BALL CALIBER RR1501

WYMIARY: Ø 31.4MM 
WYSOKOŚĆ: 6.95MM
NACIĄG: AUTOMATYCZNY
CZĘSTOTLIWOŚĆ: 28,800VPH, 4HZ
REZERWA CHODU: 38 GODZIN
ILOŚĆ KAMIENI: 25
FUNKCJE: GODZINY, MINUTY, SEKUNDY, 
PODWÓJNA DATA I CZAS ŚWIATOWY
 

BALL CALIBER RR1502

WYMIARY: Ø 30MM 
WYSOKOŚĆ: 7.9MM
NACIĄG: AUTOMATYCZNY
CZĘSTOTLIWOŚĆ: 28,800VPH, 4HZ
REZERWA CHODU: 48 GODZIN
ILOŚĆ KAMIENI: 25
FUNKCJE: GODZINY, MINUTY,  
SEKUNDY,PODWÓJNA DATA, CZAS 
ŚWIATOWY I CHRONOGRAF ZE 
ZWIĘKSZONYM ZAKRESEM DO 12 GODZIN

BALL CALIBER RR1601

WYMIARY: Ø 25.6MM
WYSOKOŚĆ: 5.1MM
CZĘSTOTLIWOŚĆ: 28,800VPH, 4HZ
REZERWA CHODU: 42 GODZINY
ILOŚĆ KAMIENI: 21
FUNKCJE: GODZINY, MINUTY, SEKUNDY, 
DATA I TERMOMETR MECHANICZNY (TMT)
NACIĄG: AUTOMATYCZNY



BALL CALIBER RR1701

WYMIARY: Ø 25.6MM 
WYSOKOŚĆ: 3.6MM
NACIĄG: AUTOMATYCZNY
CZĘSTOTLIWOŚĆ: 28,800VPH, 4HZ
REZERWA CHODU: 42 GODZINY
ILOŚĆ KAMIENI: 21
FUNKCJE: GODZINY, MINUTY, SEKUNDY, 
DUŻA DATA I WSKAŹNIK REZERWY CHODU

BALL CALIBER RR1702

WYMIARY: Ø 25.6MM 
WYSOKOŚĆ: 4.85MM
NACIĄG: AUTOMATYCZNY
CZĘSTOTLIWOŚĆ: 28,800VPH, 4HZ
REZERWA CHODU: 42 GODZINY
ILOŚĆ KAMIENI: 21
FUNKCJE: GODZINY, MINUTY, SEKUNDY, 
DATA I REZERWA CHODU

BALL CALIBER RR1703

WYMIARY: Ø 25.6MM 
WYSOKOŚĆ: 4.85MM
NACIĄG: AUTOMATYCZNY
CZĘSTOTLIWOŚĆ: 28,800VPH, 4HZ
REZERWA CHODU: 42 GODZINY
ILOŚĆ KAMIENI: 21
FUNKCJE: GODZINY, MINUTY, SEKUNDY, 
DATA I LINIOWY WSKAŹNIK REZERWY 
CHODU



BALL Caliber RR1801

WYMIARY: Ø 25.6MM 
WYSOKOŚĆ: 5.05MM
NACIĄG: AUTOMATYCZNY
CZĘSTOTLIWOŚĆ: 28,800VPH, 4HZ
REZERWA CHODU: 42 GODZINY
ILOŚĆ KAMIENI: 25
FUNKCJE: GODZINY, MINUTY, SEKUNDY, 
DATA I FAZY KSIĘŻYCA

BALL Caliber RR2101

WYMIARY: Ø 36.6MM
WYSOKOŚĆ: 4.5MM
FUNKCJE: GODZINY, MINUTY I SEKUNDY
NACIĄG: RĘCZNY
CZĘSTOTLIWOŚĆ: 18,000VPH, 2.5HZ
REZERWA CHODU: 46 GODZIN
ILOŚĆ KAMIENI: 17

BALL CALIBER RR2701

WYMIARY: Ø 23.3MM 
WYSOKOŚĆ: 2.5MM
NACIĄG: RĘCZNY
CZĘSTOTLIWOŚĆ: 21,600VPH, 3HZ
REZERWA CHODU: 42 GODZINY
Ilość kamieni: 17
FUNKCJE: GODZINY, MINUTY, SEKUNDY I 
WSKAŹNIK REZERWY CHODU



KLUB 
ODKRYWCÓW

•  R O Z D Z I A Ł  V  •



EDURNE PASABAN

" W A Ż N Ą  
R Z E C Z Ą  B Y Ł O  

M I E Ć  S I Ł Ę ,  A B Y  
O S I Ą G N Ą Ć  C E L ,  

K T Ó R Y  
W Y Z N A C Z Y Ł A M  
N A  P O C Z Ą T K U  

T E J  
N I E S A M O W I T E J  

K A R I E R Y "

EDURNE PASABAN
Himalaistka, która jako pierwsza zdobyła wszystkie

ośmiotysięczniki

Na szczytach świata
Kiedy trudne warunki okazują się idealnymi.

Hiszpanka jako pierwsza ambasadorka firmy zegarmistrzowskiej BALL została też pierwszą kobietą, która zdobyła 

koronę Himalajów, 14 ośmiotysięczników. BALL Watch Company, pionier w standardach chronometrii i ikona historii 

kolei, postanowiła współpracować z Edurne Pasaban ze względu na jej zaangażowanie w dążenie do doskonałości, 

wytrwałość i wspaniałomyślności – wartości, które łączą te dwie legendy.

 

To partnerstwo otwiera nowy rozdział w tradycji eksploracji współczesności. już dobrze ugruntowanej przez BALL 

Watch Company.



Jej niezwykła zdolność do 

pokonywania własnych słabości 

przyniosła jej podziw na całym 

świecie, wynosząc ją do rangi 

międzynarodowej ikony. Edurne 

stała się również wyrazistą 

postacią, nowoczesną kobietą, 

regularnie pojawiającą się na 

okładkach czasopism.

 

Sukces i zdobycie wszystkich 

ośmiotysięczników pozwoliło jej 

zająć miejsce w legendzie 

Himalajów.

Edurne Pasaban, dumna z 

dołączenia do zespołu 

ambasadorów marki, jest 

powszechnie uważana za jednego z 

największych sportowców i 

wspinaczy wszech czasów. Będąc 

przedstawicielem marki na arenie 

międzynarodowej, Edurne 

współpracowała z BALL Watch, aby 

stworzyć specjalny limitowany 

zegarek, który nosił jej imię.

 

“BALL Watch Company i ja dążymy 

do doskonałości we wszystkim, co 

robimy”, mówi Edurne. “Jestem 

bardzo dumna z tego, że jestem 

pierwszym żeńskim ambasadorem 

tej marki i dołączam do grona 

sławnych osób, które już pełniły tę 

rolę.” Dodała: “Jestem 

podekscytowana współpracą z 

BALL Watch Company, aby 

stworzyć Ekskluzywny zegarek, 

który będzie ostatecznym 

symbolem naszego partnerstwa.”

"BALL 
Watch 

Company i  
ja  dążymy 

do 
doskonało

ści  we 
wszystkim,  
co robimy. "

-
EDURNE PASABAN



GUILLAUME NÉRY
CZTEROKROTNY REKORDZISTA ŚWIATA W 

WOLNYM NURKOWANIU ORAZ MISTRZ 
ŚWIATA W 2011  ROKU

"WOLNOŚĆ DLA MNIE 
TO NURKOWANIE W 

SERCU OCEANU."

GUILLAUME NÉRY

Rekord za rekordem.

Osiągnij 
niemożliwe

Guillaume Néry to francuski mistrz nurkowania 
swobodnego, specjalizujący się w nurkowaniu 
głębokim. Zaledwie na jednym tchu może zanurkować 
do -125 metrów poniżej powierzchni wody. Jest 
wielokrotnym rekordzistą świata i mistrzem świata. 
Néry wyznacza sobie jednak ciągle nowe cele, które 
wykraczają daleko poza to, co już osiągnął. 



W 2002 r. Guillaume Néry został najmłodszym rekordzistą 
świata w historii w swobodnym nurkowaniu, poprzez 
nurkowanie na głębokości -87 metrów w porcie Villefranche-
sur-Mer w Alpes-Maritimes we Francji.
 
W 2004 roku pobił rekord do -96 metrów w Saint-Leu, na 
wyspie Réunion.
 
Dnia 6 września 2006 roku ponownie pobił rekord na 
poziomie -109 metrów w Nicei we Francji.
 
W mistrzostwach świata AIDA Indywidual Depth 2011, 
Guillaume Néry został indywidualnym mistrzem świata, z 
nurkowaniem do niesamowitej głębokości -117 metrów w 
Kalamacie w Grecji.
 
W 2012 roku Néry pobił rekord Francji zszedł na głębokość 
-123 metrów.
 
W 2013 roku Néry osiągnął -125 metrów dosłownie na 
jednym tchu.
 

Kariera sportowa
Kariera filmowa

W 2010 r. Film krótkometrażowy 
"Free Fall" pokazuje Néry’ego 
chodzącego po dnie morskim w 
pobliżu podwodnej przepaści, (Blue 
Hole, Bahamy), najgłębszej 
"niebieskiej dziury" na świecie. 
Nagle wskakuje w pustkę i wpada 
w otchłań. Néry chciał w ten 
sposób wyrazić moc żywiołów 
wody, ziemi i powietrza oraz 
poczucie wolności, harmonii i 
eksploracji tkwiącej we 
freedivingu.
 
Film dokumentalny "Attention – 
A Life in Extremes" został 
wyprodukowany w Austrii, 
Niemczech i Szwajcarii we 
wrześniu 2014 r. Jest to 90-
minutowy film pokazujący fenomen 
sportów ekstremalnych z 
osobistego punktu widzenia 
Guillaume Néry’ego. Główną rolę 
grają dwaj inni światowej klasy 
sportowcy.
 
Guillaume Néry zagrał rolę w 
teledysku Beyonce "Runnin" (Lose 
It All)” / Naughty Boy ft. Beyoncé.



JOHN HEMBEL
MISTRZ ŚWIATA W NARCIARSTWIE SZYBKIM

Ponad 150 km/h na nartach.

John “Mad Cow” Hembel był jednym z pierwszych Amerykanów, którzy pokonali prędkość 150 
km/h na nartach. W 2003 roku został zwycięzcą Pucharu Świata.

 
“Wiatr rozdziera twoje ciało, a twoje narty fruwają dziko, walcząc o utrzymanie pozycji na stromej 
górze. Podczas przesuwania się po najbardziej stromej części trasy czujesz gwałtowne 
przyśpieszenie. Dla mnie wolność  leci z góry z prędkością ponad 150 mil na godzinę. ”
 
W kwietniu 2002 r. W Les Arcs we Francji Hembel dołączył do klubu “150” po przejeździe z 
maksymalną prędkością 153.01 mil/h (241,40 km/h). Tym samym John stał się rekordzistą USA i 
najszybszym Amerykaninem na nartach. Następnie w 2003 roku John Hembel wygrał Puchar 
Świata w narciarstwie szybkim.

POKONUJ BARIERY



 

 

WŁOSKI WSPINACZ 

HERVÉ BARMASSE 

OKREŚLA NOWĄ 

GRANICĘ 

WSPINACZKI W 

POJEDYNKĘ.

HERVÉ BARMASSE
HIMALAISTA, KTÓRY JAKO JEDYNY 

POKONAŁ POŁUDNIOWĄ ŚCIANĘ 
MATTERHORN

Hervé Barmasse jest jedynym alpinistą, który pokonał 1500 
metrową południową ścianę Matterhorn. Pozostał także 
niepokonany i uważany za nie do pokonania ze swoim wejściem 
na mierzący 6970 metrów n.p.m. Beka Brakai Chhok w Pakistanie 
oraz zdobyciem gładkiej granitowej ściany Cerro Piergiorgio w 
Patagonii.
 

PIERWSZY I JEDYNY
Zmierzyć się z górą.



2008 - Patagonia, Cerro Piergiorgio – 
pierwsze wejście zachodnią ścianą "La 
Ruta de lo Hermano".
 
Pakistan – Beka Brakai Chhok, 6940m. 
– pierwsze wejście na górę w stylu 
alpejskim.
 
2007 - Matterhorn – pierwsze 
samodzielne wejście na południową 
ścianę Matterhorn po trasie 
"Direttissima".
 
Matterhorn – pierwsze samodzielne 
wejście na trasę "Spigolo dei Fiori".
 
2006 - Patagonia, Cerro San Lorenzo 
(3706 m) – Nowa trasa na północnej 
ścianie "Caffé Cortado" (wysokość 
ściany: 1200 metrów)
 
2005 - Pakistan, Chogolisa Shield - 
Nowa trasa "W górę i w dół" (klasa 6c 
/ 7a i A1, ściana 800 metrów)
 
Pakistan – trasa skalisto-lodowa na 
niezdobyty szczyt (5800 m n.p.m.)
 
Pakistan – pierwsze samotne wejście 
na  Farol Peak (około 6000 m n.p.m.)
 
Matterhorn – pierwsze samotne 
wejście trasą Deffeyes w czasie 
poniżej czterech godzin.
 
2004 - Pakistan, Sheep Peak (6300 m) 
– nowa trasa.
 
Pakistan – Chogolisa Shield (ok. 5700 
m) – nowa trasa "Luna Caprese" w 
stylu alpejskim (gatunek 6c max, 
ściana 1000 metrów)
 
Matterhorn – pierwsze samodzielne 
wejście i trasa "Casarotto-Grassi".

2014 - Matterhorn – pierwsza samotna, zimowa ekspedycja na 
cztery grzbiety Matterhorn.
 
2013 - Patagonia, sezon zimowy – pierwsze zimowe wejście Cerro 
Pollone i pierwsze wejście na środkową i północną część 
Colmillos.
 
2012 - Pakistan, obszar lodowca Sing Gang Glacier/Snow Lake. 
Pierwsze wejście na trawers i szczyt Muky liczący 6330 metry, 
pierwsze wejście i zejście z góry 5966 m n.p.m. lewym grzbietem 
lodowca Sing Gang Glacier i pierwsze wejście szczyt Solu Tower 
Group.
 
2011 - Matterhorn, południowa ściana – Hervé Barmasse otworzył 
nową trasę samotnie po “wielkim filarze” znajdującym się na 
południowo-wschodnim grzbiecie Matterhorn. Nikt przed Barmasse 
nie wspiął się bezpośrednio na tą ścianą.
 
2010 - Matterhorn, południowa ściana – otwarcie nowa trasy 
wraz z ojcem Marco: The Barmasse Couloir.

Kariera



Wybrane nagrody filmowe

Nagroda – Film “Non così lontano”

 

Nagroda dla najlepszego filmu 

alpinistycznego – MOUNTAIN FILM 

FESTIVAL 

 

Nagroda za najlepszy film górski – 

XVI KONKURS FILMOWY 

FESTIWALOWY

 

Nagroda publiczności – CERVINO 

CINEMOUNTAIN INTERNATIONAL 

FILM FESTIVAL – VALTOURNENCHE 

 

Pierwsza nagroda - TeleTicino 2011
 

Wyróżnienie specjalne jury – 

MOUNTAIN FILM FESTIVAL

Nagroda za najlepszy film górski – 

FESTIVAL INTERNACIONALE DE CINE 

DE MONTANA

 

Najlepszy film górski – INNIESTA 

FESTIWALU GÓRNEGO

 
Nagroda za film - “Linea continua”
 
Najlepszy film krótkometrażowy – 

4th FESTIVAL INTERNACIONAL DE 

CINE DE MONTANA USHUAIA SHH
 
Nagroda włoskiego alpinistyki – 
MEMORIAL GIORGIO GUALCO – 
“TERRE ALTE … EMOZIONI DAL 
MONDO”
 
 
 
 
 

N a g r o d y  
a l p i n i s t y c z n e
Award Sport and Civility 2015
 
Przygoda 2014
 
Luigi Leoni Award 2011
 
Paolo Consiglio Award 2010
 
Nagroda Monzino 2010
 
Nagroda SAT – kategoria 
Alpinizm 2010
 
Paolo Consiglio Award 2008
 
Nagroda Saint Vincent Grolla d’Or 
2007
 
Paolo Consiglio Award 2006
 
Paolo Consiglio Award 2005



DANNY THOMPSON
ZAWODNIK SPORTÓW MOTOROWYCH I 

REKORDZISTA ŚWIATA

POKONAĆ PRĘDKOŚĆ

Danny Thompson poświęcił życie sportom motorowym, ścigając się 
najpierw w kategorii Motocross, a następnie przesiadając się na 
wyścigowe samochody. 
 
Danny obrał drogę kariery po swoim ojcu, Mickeyu Thompsonie, w 
1960 roku znanym również jako “Speed King”. 
 
Mickey Thompson był zawodnikiem i innowatorem samochodowym, 
próbującym pobić rekord świata w prędkości ustanowionym pojazdem 
z silnikiem tłokowym.
 

W ślady ojca.

 
DANNY 

OSIĄGNĄŁ 
PRĘDKOŚĆ 411.191 
MIL/H PODCZAS 

SWOJEGO 
PIERWSZEGO 
PRZEJAZDU I 

402,348 MIL/H NA 
DRODZE 

POWROTNEJ CO 
DAJE ŚREDNIĄ 

PRĘDKOŚĆ 406,7 
MIL/H.



Niestety Mickey Thompsonowi nie udało się  pobić oficjalnego rekordu świata. Danny Thompson postanowił 
uzupełnić spuściznę swojej rodziny, wypełniając marzenie swojego taty, dokładnie tym samym, 
odrestaurowanym, bolidem wyścigowym. 
 
Przywrócenie zdolności wyścigowych maszynie Challenger 2 zajęło rodzinie i zespołowi Thomsona siedem 
długich lat. I tak po 40 latach od prób ojca, 13 sierpnia 2016 roku Danny osiągnął prędkość 411.191 mil/h 
podczas swojego pierwszego przejazdu i 402,348 mil/h na drodze powrotnej co daje średnią prędkość 406,7 
mil/h. 
 

W ten sposób pobił ostatni oficjalny rekord, który wynosił  392,5 mil oraz nieoficjalny rekord Mickey 
Thompsona, 406,6 mil/h.



DR JOSH WURMAN
Meteorolog i twórca radaru 

dopplerowskiego na “czterech kołach”

SŁYNNY ŁOWCA 
TORNAD

Dr Josh Wurman ściga jedną z najbardziej niszczycielskich sił na Ziemi. 
Jako prezes Centrum Badań nad Pogodą, jest pionierem technik 
śledzenia i analizowania tornad. Dr Wurman i jego zespół nie mogą 
sobie pozwolić na strach lub podejmowanie nieuzasadnionego ryzyka. 
Ich misja naukowa jest zbyt ważna na bycie niewłaściwie 
przygotowanym, a jeden zły ruch może umieścić jego zespół 
bezpośrednio na ścieżce grasującego potwora.

 
Zawodowi łowcy tornad zawsze konfrontują się z tym, czego się boją. 
Ośmielają się żyć życiem, o jakim zawsze marzyli. Ich celem jest iść 
naprzód, stawiać czoła tornadom i realizować swoje marzenia.

Każdy ma prawo do rozwijania swojej pasji.



Dr Josh Wurman uzyskał tytuł Bachelor of Science (SB) w dziedzinie 
fizyki i nauk interdyscyplinarnych (1982 r.), Magister inżynier (SM) w 
dziedzinie meteorologii (w 1982 r.), doktor nauk ścisłych (Sc.D.) w 
meteorologii 
(w 1991 r.), Wszystkie stopnie i tytuły uzyskał na Massachusetts 
Institute of Technology (MIT).
 
Dr Wurman jest prezydentem i założycielem Center for Severe Weather 
Research (CSWR) w Boulder w stanie Kolorado.
 
Dr Wurman stworzył mobilne radary Dopplera (DOW), które obserwują 
tornada, cyklony tropikalne, pożary i burze zimowe z bliskiej odległości. 
Posiada dziewięć patentów związanych z technologią bistatic i DOW. W 
1995 r. zbudował pierwszy DOW, a od marca 2014 r. ukończył osiem 
jednostek DOW. Sukces DOWs doprowadził do rewolucji w mobilnych 
radarach podczas poważnych burz i innych zjawisk meteorologicznych.
 
Dr Wurman zarządza siecią radarów DOW, która tworzą National Science 
Foundation (NSF) Lower Atmospheric Observing Facility.
 
Jest także głównym naukowcem i koordynatorem projektu VORTEX2, 
obsługującego trzy pojazdy DOW w badaniach projektu Tornado Alley.
 
Dr Wurman jest członkiem amerykańskiego rankingu Science and 
Engineering Nifty Fifty, zbioru najbardziej wpływowych naukowców i 
inżynierów w Stanach Zjednoczonych, którzy koncentrują się na 
krzewieniu zainteresowania nauką i inżynierią wśród młodzieży.

 

Kariera

Jego prace naukowe i projekty 
DOW były sponsorowane przez 
NSF, a także przez National 
Oceanic and Atmospheric 
Administration (NOAA), US Forest 
(USFS), Departament Energii 
Stanów Zjednoczonych (DOE), 
Federal Aviation Administration 
(FAA ) i inne agencje rządu USA, a 
także przez The Discovery 
Channel, a także National 
Geographic Society.
 
Dr Wurman zdobył popularność 
wśród społeczeństwa jako 
uczestnik programu z serii “The 
Chases” The Discovery Channel, 
gdzie przewodniczył grupie 
poszukiwaczy burzy, którzy 
prowadzili badania podczas 
sezonu tornado.
 
Popularne artykuły opisujące jego 
prace pojawiły się w: Discover, 
Scientific American, New Scientist, 
The Economist, Biography, 
Newsweek, Time, FHM, Self, The New 
York Times, USA Today, The 
Washington Post i w wielu innych.
 
 



PN

DR GEOFF TABIN
W S P Ó Ł Z A Ł O Ż Y C I E L  P R O J E K T U  

H I M A L A Y A N  C A T A R A C T  P R O J E C T

DLA ZDROWIA INNYCH
L e k a r z  z  p o w o ł a n i e m  i  m i s j ą .

Dr Geoffrey Tabin i dr Sanduk Ruit poświęcili swoje życie, aby przywrócić 
wzrok niewidomym w niektórych najbardziej odizolowanych, zubożałych 
częściach świata, szczególnie w krajów rozwijających się Himalajów i w 
Afryce Subsaharyjskiej. W 1994 roku stworzyli Himalayan Cataract Project 
(HCP), którego celem było zbudowanie infrastruktury medycznej do 
pielęgnacji oczu w Himalajach. Dzięki programom w Nepalu, Tybecie, 
Chinach, Bhutanie, Indiach i Pakistanie każdego roku, od 1994 roku, udało 
się przywrócić wzrok dziesiątkom tysięcy niewidomych.
 
Celem dr Tabina jest bycie przydatnym, bycie bezinteresownym 
i empatycznym. Największą radością dr Tabina jest stworzenie 
wyjątkowego przedsięwzięcia medycznego, które daje mu radość.

N I K OŁA J  G O G O L

"NIGDY NIE JESTEŚMY 
TAK BIEDNI, ABY NIE 
STAĆ NAS BYŁO NA 

UDZIELENIE 
POMOCY 

BLIŹNIEMU."



Himalayan Cataract Project ma 
na celu zapewnienie opieki 
medycznej w oparciu o sześć 
zasad: humanitaryzm, wysoką 
jakość, innowacje, bezpośredni 
wpływ, przystępną cenową i 
replikację. HCP certyfikuje 
lokalnych lekarzy do zapewnienia 
opieki okulistycznej poprzez 
przekazywanie umiejętności i 
edukację. W ramach projektu 
przeszkolono ponad 200 lekarzy na 
całym świecie, a co roku badanych 
jest ponad 20 000 pacjentów i 
wykonuje się od 12 000 do 15 000 
operacji.
 
W 2009 roku, podczas 8-dniowej 
wyprawy do Etiopii, która została 
objęta patronatem przez National 
Geographic, dr Tabin i jego zespół 
wykonali ponad 900 operacji w 
ciągu zaledwie ośmiu dni.
 
W roku 2009 dr Tabin otrzymał 
nagrodę Unsung Heroes of 
Compassion Award przyznaną 
przez Dalai Lamę.

N a j w a ż n i e j s z e  w y d a r z e n i a  z  k a r i e r y

Dr Geoffrey Tabin jest profesorem okulistyki i nauki wizualnej oraz 
dyrektorem Wydziału Okulistyki Międzynarodowej w Eyes Center Johna 
Morana na Uniwersytecie w Utah. Jest liderem zarówno w lokalnej 
społeczności okulistycznej, jak i Amerykańskiej Akademii Okulistyki.
 
Ukończył Uniwersytet Yale i zdobył tytuł magistra filozofii na Oksfordzie na 
stypendium Marshalla. Otrzymał tytuł doktora medycyny (M.D.) z Harvard 
Medical School w 1985 roku.
 
Jako pierwszy zdobył Mount Everest nową drogą po ścianie wschodniej, 
którą nikt wcześniej nie wspiął się na najwyższą górę świata. Tym samym 
został pierwszym okulistą, który zwołał Mount Everest.
 
Dr Tabin był także czwartą osobą w kolejności, która zdobyła rozsławioną 
Koronę Ziemi.
 
W 1994 r. dr Tabin, wraz ze swoim kolegą, dr. Sanduk Ruit, założył 
Himalayan Cataract Project.  Obaj lekarze wdrożyli niedrogą, innowacyjną 
procedurę chirurgii oka, którą może leczyć zapobiegawczo ślepotę w ciągu 
kilku godzin. Koszt jednego zabiegu przywracającego wzrok, w tym 
soczewki wewnątrzgałkowej, wynosi 12 USD.
 
Dr Tabin jest także laureatem nagrody “Outstanding Humanitarian Service 
2008” przyznawanej przez American Academy of Ophthalmology w 
uznaniu  za jego międzynarodowe wysiłki humanitarne.



UCHWYCIĆ 
MIEJSCA, KTÓRE 
WIDZIELI NIELICZNI

Specjalizujący się w fotografowaniu w trudnych warunkach i 
trudno dostępnych miejscach, Paul Zizka ma zamiłowanie do 
uprawiania sportów alpejskich i do zwiedzania niedostępnych 
miejsc na ziemi. Na swoich zdjęciach stara się uchwycić ducha 
poszukiwacza przygód i pokazywać niezwykłe zakątki terenów 
górskich. Jako fotografa krajobrazowego, szczególną radość da 
jemu możliwość uchwycenia piękna natury w nocy oraz 
unikalnych zjawisk na nocnym niebie: gwiazd, zórz polarnych z 
sylwetką ludzką w tle.

Fotografie z historią.

“PODĄŻAJ ZA SWOJĄ 
PASJĄ 

I EKSPERYMENTUJ! 
WYJDŹ ZE STREFY 

KOMFORTU, BAW SIĘ 
DOBRZE I NIE RÓB 

TEGO DLA 
“POLUBIEŃ” W ERZE 

SOCIAL MEDIÓW“

PAUL ZIZKA

PAUL ZIZKA
PROFESJONALNY FOTOGRAF



Wędrówki w kanadyjskich Górach Skalistych  i niezliczonych 
fotografowie szczytów.
 
Przemierzył pieszo Islandię w obie strony pokonując drogę o 
długości 1400 km (2004 r.). Przejście to jest uważane za 
pierwsze tego rodzaju. Pokonał 1488-kilometrowe przejście 
przez wyspę południową Nowej Zelandii (2007 r.).
 
Ostatnie podróże Paula   Zizka z plecakiem miały miejsce na 
Karaibach, gdzie odkrywał maleńkie wyspy Pacyfiku, w 
odległych zakątkach Skandynawii oraz Nepalu. Oprócz tych 
podróży trekkingowych Paul odbył wycieczki narciarskie na 
wyspie Baffin.
 
Wielokrotnie nagradzane zdjęcia Paula Zizki znalazły się w 
wielu publikacjach, w tym w Maclean, IMPACT, Alpinist, 
Huffington Post, The Guardian, kanadyjskich czasopismach 
geograficznych, Islands, PhotoLife, Fodors.com i wielu 
magazynach przyrodniczych.

Kariera

Wierzę, że we wszystkich ludziach istnieje głęboki 

związek z naturalnym środowiskiem. W obecnych 

czasach, związek ten jest jednak często zaciemniany 

przez kapitalistyczny, gorączkowy, materialistyczny 

i antropocentryczny charakter naszych 

społeczeństw. Mam nadzieję, że dzięki mojej fotografii 

ludzie na nowo odkryją cenny związek, jaki mogą 

mieć ze cudami naszej planety. - Paul Zizka

Brit ish Columbia Magazine 2014 
Photo Contest ,  Grand Prize .
 
For Mountains in Motion:  The 
Canadian Rockies (2012/2013) .
 
Konkurs Audubon Society of  Greater 
Denver Share the View, Grand Prize 
2014 – Cryophil ia ,  Haffner Canyon,  
Kanada.
 
Western Magazine Awards,  
“Najlepszy Fotograf    architektury ,  
przyrody lub stylu życie”    Magazynu 
Impact ,  “Kraina,  która nie topnieje” .
 
Alpinist  Magazine,  konkurs 
fotograf i i  lodowcowych.
 
Konkurs fotograf iczny na fest iwalu 
w Edynburgu,  Kategoria 
wspinaczkowa.
 
Konkurs Fotograf i i  Roku Światowej 
Energi i  Energia .
 
Konkurs fotograf iczny Michaela 
The Mavena.  Kategoria Krajobrazy.

Wybrane nagrody



DR CHRISTOPHER 
HILLMAN
L E K A R Z  W  H I M A L A J A C H

NIEŚĆ POMOC W 
NAJGORSZYCH 
WARUNKACH
Górski lekarz.

Dr Christopher Hillman podróżuje swoim motocyklem na wysokości 14 

000 stóp nad poziomem morza, pośród różnych społeczności, 

zapewniając opiekę zdrowotną w domu w nagłych wypadkach. Często 

pracuje na lodowcu a bambusowa ławka na 60 miejsc, służy jako jego 

poczekalnia.

 

Sceptycy przestrzegali Hillmana mówiąc “Będziesz mieć ograniczone 

środki medyczne i leki. Najbliższy zachodni szpital będzie oddalony o 

trzy dni. Będziesz musiał zapewnić opiekę podstawową, a także usługi 

pediatryczne, położnicze, ginekologiczne i chirurgiczne, będziesz także 

musiał wykonywać wszystkie prace laboratoryjne oraz diagnozować i 

leczyć wszystkich pacjentów.“ DR CHRISTOPHER 

HILLMAN

“MOIM 
PRAGNIENIEM 

JEST PODZIELIĆ 
SIĘ MOIMI 

DOŚWIADCZENIA
MI Z INNYMI I 

MAM NADZIEJĘ, 
ŻE ICH REAKCJĄ 

BĘDZIE 
UCZESTNICTWO I 
ZROZUMIENIE. TO 
NAPRAWDĘ JEST 

NIEZWYKŁY CZAS 
W MOIM ŻYCIU”.



Najważniejsze wydarzenia z kariery

Dr Christopher Hillman uzyskał wyższe stopnie 

medyczne w dziedzinie zdrowia reprodukcyjnego i 

medycyny tropikalnej w Royal College of Obstetricians 

and Gynecologists oraz w Liverpool School of Tropical 

Medicine.

 

Uczęszczał także do Centrum Kształcenia 

Ustawicznego w Harvard School of Public Health.

 

Po ukończeniu studiów, w ciągu 20-lat 

międzynarodowej kariery odwiedził ponad 20 krajów, 

aby ćwiczyć medycynę i uczyć się nowych technik 

medycznych. Jego celem jest zapobieganie chorobom i 

zmniejszanie cierpienia innych.

 

Medyczne wysiłki dr. Hillmana są pełne przygód. 

Często pracował bez prądu i światła.

 

Poza zapewnieniem podstawowej opieki zdrowotnej 

dr Hillman pomaga społecznościom w poprawie 

ogólnych standardów zdrowia i higieny. Na przykład 

wybudował szklarnie i magazyny żywności, opracował 

systemy oczyszczania latryny i zarządzania odpadami, 

zapewnił „czyste” gotowanie i wodę pitną dla 

niezliczonych wiosek.

 

Podczas corocznego powrotu w góry, dr Hillman 

eskortuje grupę brytyjskich lekarzy na roczny pobyt, 

aby podjąć próby i odkryć radość życia w Himalajach.



PN

BRIAN BINNIE
R E K O R D Z I S T A  W Z N I E S I E N I A  S I Ę  

S T A T K I E M  K O S M I C Z N Y M

NAJWYŻEJ ZE 
WSZYSTKICH
Z o b a c z y ć  ś w i a t  z  n i e b a .

Dnia 4 października 2004, były lotnik US NAVY, Brian Binnie wyniósł 
prywatną rakietę SpaceShipOne na wysokość 69.6 mil, wygrywając 10 
milionów dolarów Ansari X Prize i otwierając nową erę w eksploracji 
kosmosu.
 
“Budzę się każdego ranka i dziękuję Bogu, że mieszkam w kraju, w którym 
to wszystko jest możliwe. Gdy masz pomysł , zdecyduj się zakasać rękawy, 
zdobądź zespół ludzi, którzy wierzą w Ciebie i idą na całość, aby to 
osiągnąć. To nie dzieje się nigdzie indziej. “- Brian Binnie, 4 października 
2004 r., po ukończeniu lotu 17P



Krótko po locie zespół Scaled 
Composites otrzymał gratulacje od 
prezydenta George’a W. Busha. W 
2005 r. Fundacja Kosmiczna 
przyznała zespołowi nagrodę za 
osiągnięcia kosmiczne.
 
SpaceShipOne zaprezentowało 
szereg pionierskich osiągnięć: 
pierwszy finansowany ze środków 
prywatnych statek kosmiczny, który 
przekroczył Mach 3, pierwszy 
finansowany ze środków 
prywatnych statek kosmiczny, który 
przekroczyłby 100 km wysokości, 
oraz pierwszy finansowany ze 
środków prywatnych statek 
kosmiczny wielokrotnego użytku.
 
Został także pierwszym Szkotem, 
który wyruszył w kosmos. W 2006 
roku uzyskał tytuł Honorowy na 
Uniwersytecie w Aberdeen.
 
W 2014 roku Binnie dołączył do 
XCOR Aerospace jako starszy 
inżynier i pilot testowy, po pracy w 
charakterze pilota testowego i 
menedżera biznesowego programu 
Scaled Composites.
 
 

N a j w a ż n i e j s z e  w y d a r z e n i a  z  k a r i e r y

Brian Binnie przez 21 lat służył w amerykańskiej marynarce wojennej jako 
lotnik marynarki latając na A-7 Corsair II, A-6 Intruder, F / A-18 Hornet i 
AV-8B Harrier II. Zarejestrował ponad 5300 godzin lotu w 85 różnych 
samolotach.
 
Ukończył szkołę pilotażową US Naval Test w 1988 roku.
 
Binnie ukończył studia licencjackie w dziedzinie inżynierii lotniczej; został 
magistrem inżynierem w  dziedzinie mechaniki i termodynamiki na Brown 
University; został magistrem inżynierem w dziedzinie inżynierii lotniczej 
w Princeton University.
 
W dniu 17 grudnia 2003 r., w setną rocznicę pierwszego lotu braci Wright, 
Binnie pilotował pierwszy lot testowy SpaceShipOne, lot 11P, który 
osiągnął maksymalną prędkość Mach 1.2 i wysokość 12,7 km. 
 
Dnia 4 października 2004 r. pilotował drugi lot Ansari X Prize 
SpaceShipOne, lot 17P, zdobywając nagrodę Ansari X i zostając 435 osobą, 
która wyruszyła w kosmos. Jego lot, który osiągnął wysokość 367.442 stóp 
(69,6 mil, 112,0 km), ustanowił rekord wysokości skrzydlatego samolotu, 
przełamując stary rekord ustanowiony przez North American X-15 w 1963 
roku.
 
Binnie otrzymał drugi nagrodę Skrzydła Astronautów wydawaną przez 
Federalną Administrację Lotnictwa (FAA) za lot na pokładzie prywatnej 
komercyjnej maszyny kosmicznej.
 
 



RICHARD LIMEBURNER
E K S P E R T  O C E A N O G R A F I I  

I  B A D A C Z  G Ł Ę B I N  

O C E A N I C Z N Y C H

W OCEANIE JAK W 
DOMU
J e d e n  p r o j e k t  t o  z a  m a ł o .

Richard Limeburner pracuje obecnie jako starszy specjalista 
ds. Badań w Wydziale Oceanografii Fizycznej Instytutu 
Oceanograficznego Woods Hole, prowadząc szeroki zakres 
projektów badawczych. Jego główne zainteresowania 
obejmują dynamikę oceanu nadbrzeżnego, takie jak ogólne 
krążenie, pływalność i wymuszanie wiatru, rektyfikacja 
pływów, roczne cykle lodu morskiego, mieszanie i trajektorie 
LaGrangian (drifter), krążenie pod lodowymi półkami 
Antarktyki i zmiany klimatu.
 

“Gdy mierzysz prądy na Antarktydzie, od dokładności zależy 
wszystko. Rozmieszczanie instrumentów oceanograficznych 
w lodowatej wodzie polarnej musi odbywać się z dokładnym 
harmonogramem. Jeśli nie, stracisz mnóstwo czasu.“ - 
opowiada o kulisach swojej pracy Richard Limeburner.



Palmer LTER Lagrangian Current Measurements.
W latach 2005-2007 rozmieszczono satelitarne 
urządzenia do badania prądów na powierzchni 
szelfu Western Antarctic Peninsula (WAP).
 
ANDRILL Coulman High Mooring 2010.
Program został wdrożony w listopadzie 2010 r. 

i trwał przez 14 miesięcy na szelfie lodowym Ross 
na Antarktydzie, na miejscu Coulman High ,110 
mil od stacji McMurdo. Celem badań było 
scharakteryzowanie prądów, aby program 
ANTarctic geologic DRILLing (ANDRILL) mógł 
zaprojektować i wykonać odwiert w 2012 roku.
 
Modeling the Liquid Jungle: oddziaływania 
biologiczne i fizyczne w Isla Canales de Tierra 

i pobliskiej zatoce Bahia Honda, Panama
Do lepszego zrozumienia procesów 
hydrodynamicznych i ich potencjalnego wpływu 
na dynamikę ekosystemów w tym regionie 
panamskim wykorzystany został 
najnowocześniejszy model hydrodynamiczny – 
Finite-Volume Coastal Ocean Model  (FVCOM).
 
KAUST Red Sea Drifters.
Podczas rejsów hydrograficznych KAUST, przez 
trzy lata( 2008-2010), na Morzu Czerwonym 
rozmieszczone zostały satelitarne urządzenia 
pomiarowe. w celu zbadania prądów Lagrangianu 
w pobliżu powierzchni Morza Czerwonego. Rejsy 
naukowe zgromadziły ważne dane hydrograficzne 
i biologiczne dotyczące ekosystemu Morza 
Czerwonego.
 
Patagonia Montt Glacier Mooring.
Pola lodowe Patagonian Ice, zlokalizowane 
w południowym Chile i Argentynie, są 
największymi lodowymi ciałami o klimacie 
umiarkowanym na półkuli południowej i uważa się, 
że przyczyniają się one znacząco 
do podniesienia poziomu mórz(SLR). Jednak 
niewiele wiadomo o tempie, w jakim lodowce 

te odprowadzają słodką wodę do oceanu. 
Lodowiec Jorge Montt, położony na południowym 
zboczach lodowcowych Patagonii, jest 
doskonałym studium przypadku lodowca, który 
topnieje w szybkim tempie.

N a j w a ż n i e j s z e  p r o j e k t y

Kawaler Sztuki, Colgate University (ekonomia).
 
Magister inżynier, University of Massachusetts 
(Marine Science).
 
Magister inżynier, Massachusetts Institute of 
Technology (Oceanografia fizyczna).
 
Autor i współautor 64 publikacji naukowych i 
raportów technicznych.
 
Brał udział w 78 rejsach naukowych – 22 jako 
Główny Naukowiec.

K a r i e r a  n a u k o w a



OWEN GARRIOTT
ASTRONAUTA W MISJI SKYLAB II

W NIEZNANE

Jako były astronauta NASA, dr Owen Garriott spędził 59 dni na 
pokładzie stacji kosmicznej Skylab w 1973 r. podczas misji Skylab II i 
10 dni na pokładzie Spacelab I podczas misji promu kosmicznego w 
1983 r. Podczas misji Skylab II, dr Garriott używał Apollo Telescope 
Mount (ATM) do badania powierzchni Słońca. Był także pierwszym 
naukowcem kosmicznym, który przeprowadzał różne antymagnetyczne 
eksperymenty kosmiczne.
 
"Najważniejsze jest wykonywanie pracy naukowej ponad atmosferą w 
długim okresie czasu i przy długości fal niedostępnych na naszej 
planecie." - stwierdza Owen Garriott o misjach kosmicznych.

Podbój wszechświata.

"MISJA SKYLAB 
DOKONAŁA 

PIERWSZEGO 
KROKU 

AMERYKANÓW W 
ŻYCIE W 

KOSMOSIE."

OWEN GARRIOTT



Dr Owen Garr iott  otrzymał tytuł  Bachelor of  Science in Electr ical  Engineering na Uniwersytecie   
Oklahoma w 1953 roku,  a także tytuł  magistra inżyniera w dziedzinie elektrotechniki  w 1957  i  
doktora f i lozofi i  na Uniwersytecie Stanforda w 1960 roku.  Dr Garr iott  otrzymał honorowy doktorat 
nauk ścisłych na Uniwersytecie Phil l ips w 1973 roku.
 
Ukończył  roczny program szkoleniowy pi lotów US Air  Force w 1966 r . ,  uzyskując kwali f ikację pi lota 
w samolotów odrzutowych.  Zarejestrował ponad 5000 godzin lotu,  w tym ponad 2900 godzin w 
samolotach odrzutowych,  a pozostałą część w statkach kosmicznych,  lekkich samolotach i  
śmigłowcach.
 
Dnia 28 l ipca 1973 r .  Dr Owen Garr iott  dotarł  do stacj i  kosmicznej  Skylab za pośrednictwem 
kapsuły Apollo CSM. Pierwsza misja kosmiczna doktora Garr iotta okazała s ię podróżą rekordów – 
najdłuższego czasu spędzonego na stacj i  kosmicznej  – prawie dwóch miesięcy,  najdłuższego 
spaceru kosmicznego,  ponad 13 godzin i  najdłuższych badań medycznych na orbicie .
 
Na początku misj i  dr  Garr iott  wykonał spacer kosmiczny,  aby zbudować nową dwubiegunową tarczę 
słoneczną,  która zapewnia lepszą kontrolę termiczną dla pozostałych misj i  Skylab.
 
Dnia 10 sierpnia dr  Garr iott  użył  Apollo Telescope Mount (ATM) do zbadania powierzchni  Słońca.  
Nakręci ł  ogromną erupcję promieniowania słonecznego,  a jego zdjęcia dostarczyły pierwszego 
prawdziwego spojrzenia na atmosferę słoneczną.
 
Podczas lotu w 1973 r .  Dr Garr iott  przeprowadził  także badanie Zero-G (płyny w stanie 
nieważkości )  w kosmosie .
 
Na orbicie stacj i  kosmicznej  Skylab,  dr  Owen Garr iott  przeprowadził  demonstracje efektów 
magnetycznych w kosmosie .  Zbadał ,  jak magnesy oddziałują z  polem magnetycznym Ziemi .  
Testował także wykorzystanie magnesów do sortowania cząsteczek promieniowania słonecznego i  
cząstek promieniowania kosmicznego,  a także ustawianie kierunku statku kosmicznego w polu 
magnetycznym Ziemi za pomocą pary magnesów dwubiegunowych.
 
Jego drugim lotem kosmicznym była misja STS-9 (Spacelab-1)  w 1983 roku.  Była to 
mult idyscypl inarna,  międzynarodowa 10-dniowa misja promu kosmicznego Columbia.  
Przeprowadzono ponad 70 oddzielnych eksperymentów w sześciu różnych dyscypl inach.  Prowadził  
także pierwszą na świecie amatorską stację radiową z kosmosu,  W5LFL.
 
Pomiędzy tymi misjami dr  Garr iott  otrzymał stypendium NASA na roczne studia w Stanford (1975-
76) i  zajmował stanowiska zastępcy,  potem dyrektora ds .  nauki  i  zastosowań w Johnson Space 
Center ,  (1974-75,  76-78 ) .
 
W latach 1984-1986 dr Garr iott  zajmował stanowisko naukowca projektowego w biurze projektu 
stacj i  kosmicznej .
 
W 2011 r .  Dr Garr iott  asystował chi l i jskiemu zespołowi ratowniczemu w ratowaniu 33 górników 
uwięzionych pod ziemią,  wysyłając kapsułę w dół  do małego szybu,  aby wyciągnąć górników na 
powierzchnię .  Dostrzegł  s i lne powiązanie między doznaniami w przestrzeni  kosmicznej  a 
doświadczeniami górników. Podczas swojej  misj i  w 1973 r .  do stacj i  kosmicznej  Skylab,  awarie 
dwóch si lników w module dowodzenia Apollo spowodowały wątpl iwość,  czy pojazd może zostać 
użyty do bezpiecznego powrotu astronautów na Ziemię.   Dr Garr iott  poprowadził  awaryjny lot  
powrotny.  Także w tej  sytuacj i ,  przygotował plan ratowania górników.
 
Niedawno dr Gariott  przyjął  stanowisko profesora nadzwyczajnego w Laboratorium Biologi i  
Strukturalnej  na Uniwersytecie Alabama w Huntsvi l le (UAH) i  brał  udział  w pracach badawczych z 
udziałem nowych mikrobów, które przywiózł  z  ekstremalnych środowisk,  takich jak bardzo 
alkal iczne jeziora i  głębinowe otwory hydrotermalne.

Kariera



National Science Foundation Fellowship, w latach 1960-61.
 
Honorowy doktorat nauk ścisłych, Phillips University (Enid, Oklahoma) 
w 1973 roku.
 
Medal NASA Distinguished Service w 1973 roku.
 
Collier Trophy za rok 1973.
 
Fédération Aéronautique Internationale, V. M. Komarov Diploma w 
1973 roku.
 
Goddard Memorial Trophy za rok 1975.
 
Otrzymał Medal Lotu Kosmicznego NASA, w 1983 roku. 
 
Dołączył do słynnej Galerii Sław Oklahomy w 1980 roku.
 
Trafił do Galerii Sław i Powietrza Oklahomy w 1980 roku.
 
The Astronaut Hall of Fame w 1997 roku.
 
The Oklahoma Military Hall of Fame w 2000 roku.
 
Enid Public Schools Hall of Fame w 2001 roku. 

Wyróżnienia



ANTHONY POWELL
NAGRADZANY ANTARKTYCZNY 

FILMOWIEC I REŻYSER

TWÓRCA FILMU 
"ANTARKTYDA"

Anthony Powell od wielu lat, wraz z żoną Christine, pracuje 
na Antarktydzie. Po ponad 10 latach (9 zimach) filmowania 
powstał dokument “Antarktyda: rok na lodzie. Po raz 
pierwszy widzowie doświadczą obrazu całorocznego życia na 
Antarktydzie. Film jest pokazywany na festiwalach na całym 
świecie, zdobywając wiele nagród.

Z miłości do zimy.

"RÓB, CO JEST DLA 
CIEBIE WAŻNE. MIEJ 

WIARĘ W SIEBIE I 
DOKONAJ CZEGO 

PRAGNIESZ. MUSISZ 
BYĆ GOTÓW WYJŚĆ 

POZA GRANICE, 
ZROBIĆ COŚ INNEGO, 

POZA 
KONWENCJONALNEG
O. MUSISZ POŚWIĘCIĆ 

CZAS I BYĆ 
CIERPLIWY.  9 SEKUND 

FILMU, ZAJMUJE 5 
MIESIĘCY 

FILMOWANIA."

ANTHONY POWELL



Anthony Powell specjalizował się w tworzeniu filmów, 
fotografii, zdjęciach poklatkowych i komunikacji satelitarnej.
 
Zanim podjął swoją pierwszą pracę na Antarktydzie jako 
Technik Komunikacji dla nowozelandzkiej Scott Base w 1998 
roku, Powell pracował przez wiele lat jako Technik 
Komunikacyjny dla Telecom w Nowej Zelandii. Od tego 
czasu kontynuował pracę zarówno w Scott Base, jak i 
McMurdo Station, amerykańskiej bazie prowadzonej przez 
National Science Foundation.
 
Spędził ponad 100 miesięcy na Antarktydzie, w tym 9 zim, 
kiedy bazy odcięte są od reszty świata przez 6 miesięcy w 
roku, pogrążone w absolutnej ciemności. Gdy pracował w 
Scott Base,  zimą 2003 roku Anthony Powell poślubił 
amerykańską badaczkę z Orange County w Kalifornii 
(Christine), która pracowała na stacji McMurdo.
 
Powell ukończył nagradzany film pełnometrażowy 
“Antarktyda: rok na lodzie”. Jest to oszałamiająca wizualna 
kronika tego, jak wygląda życie na Antarktydzie przez cały 
rok oraz nigdy wcześniej nie widziany zapis głębokiej zimy 
na Antarktydzie, całkowicie odizolowanej od reszty świata. 
To obraz trwającej miesiącami niekończącej się ciemności, w 
najzimniejszym miejscu na świecie.
 
Powell musiał sam zaprojektować i zbudować wiele systemów 
kamer, a także wymyślać nowe techniki filmowania, aby filmować 
w ekstremalnych warunkach Antarktydy. Zużył i zniszczył wiele 
aparatów fotograficznych, wykonując miliony zdjęć składających się 
na sekwencje poklatkowe, które stanowią główną część filmu. 
Najdłuższa w filmie sekwencja poklatkowa trwała prawie 5 
miesięcy, co wymagało wędrówki, co 3 dni, na lodowe wzniesienia 
w pobliżu Bazy Scott, aby wymienić akumulatory aparatu i karty 
pamięci.
 
Materiał Powella prezentowany był w wielu muzeach, 
programach telewizyjnych, filmach i czasopismach, w tym 
w Muzeum Historii Naturalnej w Nowym Jorku, Discovery 
Channel, National Geographic, a ostatnio prezentowany był 
w serii Frozen Planet BBC. Zespół Frozen Planet zdobył 
nagrodę Emmy za fotografię. Powell otrzymał nagrodę 
National Artists Foundation „Artists and Writers Award”, 
dzięki której mógł spędzić pełny letni sezon filmując 
Antarktydę.

Kariera



Zwycięzca: Grand Jury Selection, Best Film, Laughlin 
International Film Festival
 
Zwycięzca: Peoples Choice, Best Film, Scottsdale 
International Film Festival
 
Zwycięzca: Best Documentary Cinematography, New Zealand 
Film Awards
 
Zwycięzca: Najlepszy Film, Indie Fest USA
 
Zwycięzca: Najlepszy Film, Frozen Film Festival
 
Zwycięzca: Najlepszy Film Dokumentalny, Bel-Air Film 
Festival
 
Zwycięzca: Najlepszy Film Dokumentalny, Twin Cities Film 
Festival
 
Zwycięzca: Najlepszy Film Dokumentalny, Orlando Film 
Festival
 
Zwycięzca: Najlepszy Film Dokumentalny, Calgary 
International Film Festival
 
Zwycięzca: Najlepszy Film Dokumentalny, Indie Fest USA
 
Zwycięzca: Najlepszy Film Dokumentalny, Eugene 
International Film Festival
 
Zwycięzca: Najlepszy Film Dokumentalny, Red Dirt Film 
Festival
 
Zwycięzca: Najlepszy Film Dokumentalny, Foyle Film 
Festival UK
 
Zwycięzca: Najlepszy Film Dokumentalny, Irvine 
International Film Festival
 
Zwycięzca: Najlepszy Film Dokumentalny, Louisville Festival 
of Film
 
Zwycięzca: Najlepszy Film Dokumentalny, Prescott Film 
Festival
 
Zwycięzca: Discovery Award, Calgary International Film 
Festival

Nagrody

Zwycięzca: Best Emerging Film Maker, Prescott Film 
Festival
 
Zwycięzca: One In a Million Award, Sun Valley Film 
Festival
 
Zwycięzca: Best Adventure Reel, Breckenridge Film 
Festival
 
Zwycięzca: Best Environmental Film, Frozen Film 
Festival
 
Najlepszy Film, , Indie Fest USA, California
 
Best Documentary Cinematography, New Zealand Film 
Awards
 
Top 10 Films of 2013 New Zealand Herald, Dominion 
Post, and Ruthless Reviews
 
Best Kiwi Film 2013 Stuff.co.nz
 
Best Films of 2013 Sunday Star-Times
 
Best Film 2013 Slightly Intrepid 10 najlepszych filmów 
2013 New Zealand Herald, Dominion Post i Ruthless 
Reviews



ASH DYKES
P O D R Ó Ż N I K  I  E K S T R E M A L N Y  

S P O R T O W I E C

SAMOTNA 
WĘDRÓWKA
O d l e g ł o ś ć  n i e  m a  z n a c z e n i a .

W 2014 roku Ash Dykes stał się pierwszą osobą, która 
samotnie przeszła Mongolię. Przemierzył ponad 1500 mil w 
78 dni niosąc ze sobą cały ekwipunek zapewniający 
przetrwanie. W 2016 roku Ash Dykes pobił kolejny rekord 
świata. Podróżnik stał się pierwszą osobą, która 
przemierzyła Madagaskar jednocześnie zdobywając 
najwyższe szczyty. Pokonanie 1600 mil zajęło mu 155 dni. 
Po tym czasie był skrajnie wyczerpany fizycznie i 
psychicznie, ponieważ nabawił się śmiertelnej odmiany 
malarii. Podróżnik ostatecznie zwalczył chorobę i w lipcu 
2018 roku wyruszył na kolejną wyprawę wzdłuż rzeki 
Jangcy. Stanie się pierwszym, który pokona 4000 mil, od 
mroźnych temperatur lodowca Jianggendiru na Płaskowyżu 
Tybetańskim po bardziej tropikalne środowisko delty w 
pobliżu Szanghaju.

B E A R  G R Y L L S

"EPICKIE PRZYGODY 
INSPIRUJĄCEGO 

CZŁOWIEKA."



Pierwsza nagrodzona osoba, która przemierzyła Madagaskar, zdobywając 
przy tym osiem szczytów gór znajdujących się na tej wyspie. Madagaskar 
jest czwartą co do wielkości wyspą świata. Trekking 1600 mil w 155 dni.
 
Pierwsza nagrodzona osoba, której udało się samodzielnie przemierzyć 
pieszo Mongolię. Trekking 1500 mil w 78 dni.
 
Przejechanie na rowerze Królestwa Kambodży i długości Wietnamu. 
Odległość 1130 mil w 15 dni.
 
Trekking w Himalajach w północnych Indiach.
 
Przejechanie rowerem części Australii. Odległość 700 mil w 13 dni.
 
Nauka przetrwania w dżungli z plemieniem Burmese Hill.
 
Przejechanie długości Wielkiej Brytanii w celach charytatywnych. 
Odległość 985 mil w 7 dni.
 
Spacer przez Walię w środku zimy. Odległość 200 mil.
 
Samotny trekking przez Alpy w czasie zimy.
 
Pracował jako instruktor nurkowania przez dwa lata w Tajlandii.
 
Trenował i rywalizował z miejscowymi, w lokalnej sztuce walki Muay Thai (Thai 
Kickboxing).

Osiągnięcia i doświadczenie



• ROZDZIAŁ VI •

KOLEKCJE



E N G I N E E R  
H Y D R O C A R B O N

Engineer Hydrocarbon - to najwyższa kolekcja BALL a zegarki z 

tej linii oferują wyjątkową odporność i wyjątkowe, opatentowane 

innowacje, takie jak potrójnie składana klamra, ochrona koronki, 

Amortiser® czy SpringLOCK®.



ENGINEER M

Engineer M - to specjalna i niezwykle zaawansowana konstrukcyjnie 

kolekcja. Skupia ona w sobie czasomierze z grupy Engineer, ale 

napędzane mechanizmem, który od podstaw powstał w pracowniach 

BALL.



ENGINEER II

Dzięki klasycznemu wzornictwu i naturalnej elegancji modele “Engineer II” są 

casualowymi zegarkami, które standardowo charakteryzują się odpornością na 

wstrząsy do 5000Gs i ochroną antymagnetyczną do 4800 A/m. Niektóre modele 

cechują jednak jeszcze wyższe parametry, co zapewnia większy komfort i 

funkcjonalność.



ENGINEER MASTER II

Kolekcja "Engineer Master II" to najlepsze zegarki do nurkowania i 

innych sportów wodnych. Posiadają wyjątkową wodoodporność i 

ekskluzywny wewnętrzny obrotowy pierścień.  Ponadto ich tarcze 

zostały wyposażone w pałeczki z trytem, dzięki czemu użytkownik 

może odczytać czas nawet w permanentnych ciemnościach. 



ENGINEER III

Linię "Engineer III" wyróżnia klasyczny design i trwałość. Czasomierze są 

odporne na wstrząsy do 5000Gs, co gwarantuje ich bezawaryjność. Ponadto w 

zegarkach zostały zastosowane opatentowane rozwiązania, a wśród nich system 

ochrony antymagnetycznej aż do 80000 A/m.



FIREMAN

Kolekcja “Fireman” łączy w sobie solidność zegarków i prostotę formy, 

która uosabia praktyczność we współczesnym rzemiośle 

zegarmistrzowskim.

F U T U R E  L E S S O N  
C O V E R A G E  -  3



Klasyczne dziedzictwo kolejnicta – zegarki “Trainmaster” wykonane są w absolutnym 

uwzględnieniem wartości: precyzja, niezawodność, tradycja i spuścizna BALL. Wszystkie zegarki 

wyposażone są w szafirowe dekle.

TRAINMASTER



CONDUCTOR

Kolekcja "Conductor" gromadzi zegarki w stylu vintage z kopertami w 
kształcie kwadratu i antyrefleksyjnym szafirowym szkłem chroniącym 
tarczę i dekle.

 



OFFICIAL RAILROAD WATCH
Zegarmistrzowski  hołd dla histor i i  kolei  i  związanej  z  nią histor i i  marki .  
Ofic jalne zegarki  kolejowe utrwalają ponadczasowe cechy elegancj i ,  lekkości  
i  prostoty wczesnych chronometrów BALL.




