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WSTĘP 

 

Zorganizowana w salonie odCzasu doCzasu w Złotych Tarasach w Warszawie wystawa wyrobów zegarowych z 

Zakładów Mechaniczno-Precyzyjnych w Błoniu jest pierwszym tego typu przedsięwzięciem, dla tych jedynych 

produkowanych fabrycznie w Polsce zegarków. Jej celem jest pokazanie i usystematyzowanie całej produkcji 

zegarowej, jaka opuściła mury zakładu. W ramach wystawy prezentowane są zegarki produkowane w latach 

1959 – 1969 oraz przystawki balansowe, których produkcje rozpoczęto w roku 1964 i które po zakończeniu 

produkcji zegarków, były jedyną, choć mniej spektakularną, kontynuacją produkcji zegarowej. Przystawki 

balansowe stosowane były między innymi do zegarów mechanicznych produkowanych przez Zakłady Metron 

w Toruniu, czy liczników motogodzin do pojazdów produkowanych przez przemysł zbrojeniowy. 

Jako cel niniejszego katalogu przyjęto zebranie i opublikowanie, tak w formie elektronicznej, jak i drukowanej  

jak największej ilości informacji przydatnych dla kolekcjonerów i wszystkich osób zainteresowanych zegarkami 

z Błonia. Ujęte w niniejszym katalogu informacje zebraliśmy w trakcie przygotowań i organizacji wystawy, 

spotkania dyskusyjnego, które nastąpi w jej trakcie oraz wszystkich uwag zgłoszonych przez zainteresowane 

osoby. Założeniem wystawy jest prezentacja modeli zegarków w zależności od ich nazw i rodzaju kopert (wraz 

z informacją o rodzajach dekli kopert) użytych do ich produkcji. Informacje zawarte w katalogu są poszerzone o 

wszystkie znane warianty tarcz, także w obrębie jednej nazwy i jednego modelu koperty oraz dodatkowe 

informacje związane z zegarkami z Błonia. 

Systematyka produkcji zegarkowej w ZMP Błonie (Mera Błonie) jest o tyle utrudniona, że jedynym 

niepodważalnym dokumentem jest zestaw czarno-białych zdjęć katalogowych zegarków, obejmujących jednak 

tylko część modeli (modele początkowe). Pomocą są oczywiście przekazy pracujących w zakładach 

pracowników, jednak wobec zaostrzonego reżimu pod katem poufności produkcji, wynikającemu tak z 

ówczesnych czasów, nowoczesności zakładu, ale przede wszystkim z prowadzonej w zakładzie w Błoniu 

produkcji na potrzeby przemysłu zbrojeniowego, trudno oczekiwać szerokiego przekazu i pewności wiedzy. Nie 

bez znaczenia jest oczywiście upływu czasu, różnorodność wzornicza wyrobów, oraz pomieszanie z licencyjnym 

początkiem i dominującym czasem produkcji zegarków z mechanizmem montowanym z importowanych części.  

Ze względu na wzrastające ostatnio zainteresowanie i zwiększenie ilości osób zbierających zegarki z Błonia, 

przy dużej zamienności części z wyrobami produkowanymi w Związku Radzieckim dochodzi do kompletowania 

zegarków z dostępnych elementów tylko wedle kryterium lepszego, lub gorszego dopasowania. Z tego 

powodu, tak na wystawie, jak i w katalogu są prezentowane zegarki, które tworzą często zupełnie poprawną 

całość, jednak w obecnej formie nie opuściły zakładu w Błoniu. 

W poniższym opracowaniu przekazujemy informacje pewne, potwierdzone przez pracujące w fabryce w Błoniu 

osoby, lub jednoznacznie wynikające z wiedzy o produktach. W przypadku jakiejkolwiek niepewności sytuację 

taką podkreślamy. Równocześnie uważamy, że konieczne uzupełnienia wiadomości poszerzą wiedzę, ale nie 

powinny zmienić poniżej podanych informacji.  

Na zorganizowanej wystawie przedstawiono zegarki z wszystkich stosowanych przez Zakład w Błoniu nazw 

modeli i wszystkich rodzajów kopert zegarkowych. 

Wystawa w takiej formie i z taką ilością zdjęć zegarków i ich elementów mogła dojść do skutku tylko dzięki 

pomocy okazanej przez Pana Stanisława Kordylewicza – aktywnego cały czas błońskiego zegarmistrza i byłego 

pracownika zakładu ZMP Błonie. 

Rozszerzona w stosunku do modeli prezentowanych na wystawie informacja o rodzajach tarcz zegarkowych 

powstała dzięki zdjęciom katalogowym z fabryki, oraz zdjęciom zegarków przesłanych przez zainteresowane 

polskimi zegarkami osoby, w większości skupione wokół  Klubu Miłośników Zegarów i Zegarków. Szczególnie w 

zakresie przystawek balansowych nieocenioną pomoc organizatorzy wystawy otrzymali od byłego głównego 

konstruktora Zakładu w Błoniu – inż. Jerzego Bezpałko.  
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Egzemplarze zegarków i przystawek balansowych prezentowanych na wystawie przekazali: firma Polpora – 

Krzysztof Janczak, Stanisław Kordylewicz, Zdzisław Mrugalski, Krzysztof Włodkowski ….., którym organizatorzy 

wystawy bardzo serdecznie dziękują. 

Opiekę naukową nad wystawą przyjął Honorowy Prezes Klubu Miłośników Zegarów i Zegarków, Profesor 

Zdzisław Mrugalski. 

Patronat i wparcie dla działań związanych z organizacją wystawy okazała firma Poltiming, oferująca systemy 

pomiarowe dla zawodów i obiektów sportowych.  

Katalog wystawy został opracowany w salonie odCzasu doCzasu, Złote Tarasy, Warszawa przez Filipa 

Szymaniaka i Władysława Mellera. 

 

Układ treści: 

1. Koperty i rodzaje dekli 

2. Nazwy modeli zegarków 

3. Warianty tarczy w zależności od rodzaju kopert.  

4. Wskazówki, koronki i szkła 

5. Mechanizm licencyjny, mechanizm z polskich części. Spis znanych zegarków z polskiej produkcji. 

6. Serwis i zamienniki części składowych zegarków. Tarcze „warszawskie”. 

7. Składaki nie z Błonia – zegarki składane z przypadkowych, pasujących części. 

8. Błonie z wojska – zegarki z akcentami militarystycznymi. 

9. Przystawki balansowe.  

 

1. Koperty i rodzaje dekli. 

Do wykonania wszystkich kopert w Błoniu użyto tak zwanego nowego srebra (biały mosiądz), dekle kopert są 

tak mosiężne jak i stalowe. Stalowe są gładkie jak i z wytłoczonym logiem fabryki. Część kopert była 

importowana ze Związku Radzieckiego. 

Szeregując produkowane koperty w porządku chronologicznym, widzimy dążenie inżynierów z Błonia do 

produkcji jak najwyższej jakości produktu, będącego najlepsza wizytówką zakładu. Analizując zmiany w 

pierwszej wyprodukowanej w Błoniu kopercie (35,00 mm z deklem dużym) najlepiej takie zmiany 

zaobserwować. Biorąc pod uwagę trudność wykonania i rodzaj dekli stosowanych w kolejnych modelach 

kopert można założyć twierdzenie, że zmiany dekli do tej koperty były wykonywane w następujących, 

kolejnych krokach: mosiężny wciskany, stalowy wciskany, mosiężny zakręcany, stalowy zakręcany, stalowy 

zakręcany z logiem fabryki.  

 

Rodzaj I. Krab  

  

Koperta srednica 35,00 mm 

Tarcza 28,60 mm 

Modele: Błonie 
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Zgodnie z przekazem pracowników zakładu, analizą postępu technologicznego w kolejnych modelach kopert, 

wiadomo że koperta typu Krab była sprowadzana z ZSRR i była obecna tylko przez krótki czas w produkcji 

zakładu. 

Koperta modelu Krab jest identyczna z kopertą zegarka Kirowskij, produkowanego w ZSRR – bazowego, 

obecnego także na rynku w Polsce w momencie zakupu licencji. 

Tylko na tarczy tych zegarków widnieje napis: „Licencja ZSRR” 

 

 

 

Koperta 35,00 mm, trzyczęściowa mosiężna, dekiel duży (różne warianty dekla) 

Tarcza: średnica 30,80 mm 

Modele: Alfa, Arras, Atlas, Blonex, Błonie, Dukat, Jantar, Kurant, Lech, Zodiak 

Wersje dekla: mosiężny wciskany, stalowy wciskany, mosiężny zakręcany, stalowy zakręcany, stalowy 

zakręcany z logiem fabryki. 

 

Rodzaj III 

 Dekiel 1 Dekiel 2 

   

 

34,00 mm, koperta mosiężna, dekiel zakręcany z logiem Błonie, stalowy 

tarcza 28,75 mm 

modele: Atlas, Bałtyk, Blonex, Błonie Super, Delfin, Polan, Wars 

Istnieją dwie wersje dekla: jednolity i dwuczęściowy (z pierścieniem gwintowanym). Zdecydowanie więcej 

zegarków obecnych na rynku posiada dekiel z pierścieniem gwintowanym. Spoglądając na systematykę 

produkcji można założyć, że jako pierwsze były wprowadzone zegarki z deklem jednolitym, jednak ze względu 

na problem dokręcenia dekla bez uszkodzenia wałka naciągowego i z odpowiednim luzem dla jego 

Rodzaj II 

 Dekiel 1 Dekiel 2 Dekiel 3 Dekiel 4        Dekiel 5 
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prawidłowego funkcjonowania konstrukcja została zmieniona na dekiel dwuczęściowy z pierścieniem 

gwintowanym. 

Niezależnie od rodzaju dekla, Istnieją dwie wersje kopert w tym modelu zegarka: 

Pierwsza - rzadziej spotykana, w której mechanizm poprzez tarczę opierał się na szkle koperty. W tej wersji 

mocowania pierścień mechanizmu był wykonywany z tworzywa i nie był na sztywno mocowany z samym 

mechanizmem. 

Druga – mechanizm mocowany do metalowego pierścienia mechanizmu za pomocą wkrętów, pierścień 

pasowany sztywno w kopercie zegarka, pozycjonowany poprzez docisk dekla poprzez uszczelkę. 

 

Rodzaj IV  

  

Koperta 34,50 mm, złocona „lekki Krab” 

Tarcza 28,10 mm 

Modele: Bałtyk 

Koperta importowana ze Związku Radzieckiego. 

Miała ona dekiel stalowy z wypustem i gwintowany pierścień. Dla wypustu dekla wykonywano specjalne 

wcięcie w kopercie. Taka konstrukcja zabezpieczała dekiel przed obrotem w trakcie jego dokręcania a w 

konsekwencji chroniła wałek naciągowy przed jego złamaniem w trakcie dokręcania dekla, oraz  zapewniała 

lepsze pozycjonowanie mechanizmu. 

Na deklu zegarka widniał napis: „WATERPROTECTED SHOCKPROOF STEEL BACK” 

Co ciekawe, zegarki z Błonia w kopertach złoconych występują dziś na rynku antykwarycznym bardzo 

sporadycznie, choć wyprodukowana i oferowana w sprzedaży w Polsce była znacząca ich liczba. Jak się okazuje, 

w drugiej połowie lat siedemdziesiątych pomysłowe osoby związane z branża zauważyły, że dwudziesto 

mikronowa powłoka dekoracyjna na powierzchni kopert jest odpowiednio dużo warta. W dość prosty sposób 

(przy zniszczeniu koperty poprzez trawiące działanie kwasem) udawało się odseparować z niej złoto. 

Opłacalność takiej działalności (niska cena koperty) wynikała tylko i wyłącznie z niedoszacowania wartości złota 

w Związku Radzieckim i królujących nierynkowych przeliczeń walutowych w eksporcie. Procedura ta na tyle 

była powszechną i dotyczyła tak zegarków polskich (w tym momencie już nieprodukowanych)  jak i wszystkich 

innych importowanych ze Związku Radzieckiego, powodując spustoszenie, nie tylko wśród zegarków 

uszkodzonych lub wyeksploatowanych, ale także powodując pozbywanie się przez właścicieli zegarków 

sprawnych.  

Nazwa „lekki krab” została przyjęta dla odróżnienia modeli przez autorów tego katalogu. Oznacza ona 

odpowiednie ukształtowanie jej uszu, które wystają ponad płaszczyznę ramki koperty. 

Rodzaj V  
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Koperta 34,50 mm, złocona prosta 

Tarcza 28,10 mm 

Modele: Blonex, Bałtyk 

Koperta importowana z ZSRR 

Jako, że obydwie koperty złocone (typ IV i V) posiadają identycznej wielkości i kształtu tarcze, to jedynym 

sposobem wskazania modeli produkowanych w Błoniu są zdjęcia katalogowe, które obejmują jeszcze tan czas 

produkcji. 

Rodzaj VI  

  

 

Koperta 31,00 mm, mosiężna, dekiel zakręcany stalowy 

Tarcza 25,80 mm 

Modele: Blonex 

Model zwany Junior (model młodzieżowy). 

W dniu dzisiejszym wszystkie z produkowanych w Błoniu modeli zegarków wydają się dość małe. Jednak w 

tamtych czasach dla młodzieży wykonano specjalny, mniejszy model koperty. Model ten nie został 

uwidoczniony na zdjęciach katalogowych firmy. 

Rodzaj VII 

 

Dekiel 1 

 

Dekiel 2 

   

             

Koperta 35,00 mm, trzyczęściowa mosiężna, dekiel wciskany mały, stalowy (średnica dekla 22,5 mm) 

Modele: Blonex, Blonex Antymagnetyczny, Wars, 

Tarcza średnica 31,75 mm 
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Uwaga: do tarczy pasuje i często spotyka się kopertę od radzieckiego modelu Poljot, co jest przekładką, bo 

takich kopert w Błoniu nie używano.  

Koperta produkowana w Błoniu ma dekiel wciskany wystający z koperty i ukształtowane w sposób 

przedstawiony na zdjęciu uszy koperty. Są dwie wersje kopert – z wyfrezowaniem pod nóż do otwierania i bez. 

2.  Nazwy modeli.  

W materiałach pisanych, czy w znanych nam innych przekazach nie ma żadnej informacji na temat sposobu 

wyboru nazw modeli dla przyjętych do produkcji zegarków.  

Jak widać miały one typowo polskie, ukierunkowane patriotycznie konotacje.  

Nazwa Blonex, która pojawiła się w późniejszych modelach, była przyjęta jako pochodna od nazwy Błonie, 

trafnie wybrana pod kątem zegarków eksportowanych za granicę. 

Zegarki wyprodukowane przez ZMP Błonie noszą następujące nazwy: 

Alfa, Arras, Atlas, Bałtyk, Blonex, Blonex Antimagnetyczny, Błonie, Błonie Super, Delfin, Dukat, Jantar, Kurant, 

Lech, Polan, Wars, Zodiak 

Z nazwą Zodiak ze względu na ochronę prawną dla nazwy zegarków Zodiac, związane jest wspomnienie 

Głównego Technologa ZMP Błonie, inżyniera Kazimierza Żelazkiewicza opublikowane w książce Inżynierowie 

Polscy w XIX i XX wieku. „[…] To co Pan robi jest karalne i Pan o tym wie. ZODIAC to firma szwajcarska, choć 

pisze się ZODIAC i jest znakiem zastrzeżonym, choć nieco różni się.[…] Ile Pan tarcz nadrukował i gdzie ?. Około 

500. W swoim mieszkaniu. Gdzie one są ?. Chyba już na zegarkach w sprzedaży. […] Po paru miesiącach 

Centrala Handlowa „Jubiler” wycofała zegarki Zodiak, na skutek interwencji ambasady szwajcarskiej”. 

O operacji wymiany tarcz w zegarkach Zodiak na inną wypowiadał się jeden z uczestników forum dyskusyjnego 

Klubu Miłośników Zegarów i Zegarków. Niestety ponowne dotarcie do jego wypowiedzi, potwierdzenie jej 

prawdziwości, czy szczegółowa relacja w dniu dzisiejszym okazały się niemożliwe. 

Analizując ilość obecnych dzisiaj na rynku zegarków z nazwą Zodiak, wydaje się, że wyprodukowano 

zdecydowanie więcej niż wspomniana przez inż. Żelazkiewicza liczba 500 sztuk takich modeli. Wiadomo też, że 

zegarki opatrzone nazwą Zodiak spotykane są tylko w pierwszej wersji koperty wykonywanej w Błoniu – 35 

mm z deklem dużym. Jak przekazał były pracownik Błonia – Pan Jerzy Grzelak, za użycie zastrzeżonego znaku 

handlowego firma ZMP Błonie zmuszona była zapłacić karę finansową. O powadze problemu może świadczyć 

także fakt, że na wspomnianych we wstępie zdjęciach katalogowych nie umieszczono tychże zegarków 

opatrzonych nazwą Zodiak.  

Można zauważyć, że początkowo (koperta 35,0 mm dekiel duży) zakład wypuszczał większą ilość nazw 

zegarków i wzorów tarcz. Później ta różnorodność zaniknęła i królowało kilka nazw, w tym modele znane jako 

eksportowe: Blonex, Blonex Antimagnetic i Bałtyk. 

W zależności od rodzaju kopert używane były następujące nazwy modeli zegarków: 

Rodzaj I  

Błonie 

Rodzaj II 

Alfa, Arras, Atlas, Blonex, Błonie, Dukat, Jantar, Kurant, Lech, Zodiak 

Rodzaj III 

Atlas, Bałtyk, Blonex, Błonie Super, Delfin, Polan, Wars 

Rodzaj IV 

Bałtyk 

Rodzaj V 

Bałtyk, Blonex 

Rodzaj VI 
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Blonex,  

Rodzaj VII 

Blonex, Blonex Antymagnetyczny, Wars 

3.Tarcze w zegarkach z Błonia 

Jak przekazuje w swoich wspomnieniach inżynier Żelazkiwicz: „W radzieckiej dokumentacji licencyjnej nie było 

technologii produkcji tarcz godzinowych. Pochodziły z kooperacji. Zauważono ten brak dość późno. …” 

Wśród tarcz zegarków produkowanych w Błoniu są dwie charakterystyczne grupy. Modele tarcz z szerokim 

wachlarzem nazw i grafiki, bez jakichkolwiek aplikacji, oraz mniej liczna grupa tarcz z aplikacjami w formie 

indeksów lub cyfr. Wszystkie tarcze z aplikacjami były importowane (ze Związku Radzieckiego?). Tej technologii 

wykonywania tarczy nie opanował producent z Błonia. Jednak tak na tarczach produkowanych w Polsce jak i 

importowanych widniało logo i napis „Made in Poland”. Tylko na tarczy do modelu koperty typu Krab z 

aplikacjami w formie cyfr, widniał napis „Licencja ZSRR”. Tarcze importowane, były w formie surowej, a napisy 

były wykonywane metodą tamponowania. Dzięki temu można było uzyskać także nazwy zawierające polską 

czcionkę (Bałtyk, Błonie Super). 

Technologia wykonania tarcz w Błoniu była dość prosta. Znaczniki w kolorze złotym uzyskiwane były poprzez 

nacinanie powierzchni tarczy za pomocą maleńkiej diamentowej tarczy. Istnieje zaledwie kilka modeli tarcz 

(Blonex, Lech), gdzie nacięcie powierzchni są w kształcie koła – uzyskane prawdopodobnie poprzez frezowanie.  

Elementy czarne wykonywane były w drodze tamponowania.  

Znaczniki w kolorze srebrzystym spotykane w kilku tarczach były wykonywane poprzez chromowanie …??? 

Przeglądając rodzaje tarcz wykonywanych w kraju, docenić należy pomysłowość osób odpowiedzialnych za ich 

kreowanie i technologów umożliwiających wykonywanie rożnych wariantów nacięć. 

Numery podane przy tarczach są identyczne z numerami nadanymi na zdjęciach katalogowych zegarków z 

początku produkcji.  

 

Rodzaj I.  

Koperta mosiężna, kształt typu Krab 

Tarcza Błonie 

(1101) 

Tarcza Błonie 

(1102) 

  

Tarcza Arras 

(1117) 

Tarcza Arras  

(1118) 
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Rodzaj II. 

Koperta 35,00 mm, mosiężna, trzyczęściowa z deklem dużym 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Tarcza Alfa 

(1107) 

 

Tarcza Atlas 

(1116) 

 

Tarcza Jantar 

(1113) 
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Tarcza Dukat  

 

 

Tarcza Kurant 

(1115) 

 

Tarcza Lech   Tarcza Lech  

(1109) 
Tarcza Lech   

(1112) 

   

Tarcza Polan 

(1114) 

 

Tarcza Blonex  

(1122) 

Tarcza Blonex   

(1123) 

Tarcza Blonex  

(1124) 

Tarcza Blonex  

(1125) 
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Tarcza Blonex  

(1126) 

Tarcza Blonex  

(1127) 

  

Tarcza Błonie 

(1104) 

Tarcza Błonie   

  

  

Tarcza Zodiak Tarcza Zodiak 
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Rodzaj III.  

Koperta mosiężna 34,00 mm, dekiel zakręcany z logiem Błonie, stalowy 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

  

Tarcza Atlas 

(1204) 

 

Tarcza Blonex 

(1218) 

Tarcza Blonex  

(1219) 

Tarcza Blonex  

(1220) 

Tarcza Blonex  

(1221) 

    

 

Tarcza Blonex  

(1222) 

 

Tarcza Blonex 

(1223) 

 

Tarcza Blonex 

(1224)  

 

Tarcza Blonex 

(1225) 
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Tarcza  Błonie 

Super (1215) 

Tarcza  Błonie 

Super  (1216) 

Tarcza  Błonie 

Super  (1217) 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tarcza Bałtyk  

(1201) 

Tarcza Bałtyk   

  

Tarcza Delfin 

(1202) 

 

Tarcza Kurant 

(1208) 

Tarcza Kurant 

(1209) 

  

Tarcza Polan 

(1203) 
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Rodzaj VII.  

Koperta 35mm, trzyczęściowa mosiężna, dekiel wciskany mały, stalowy  

Tarcza Blonex 

Czarna 

Tarcza Blonex 

Antymagnetyczny 

Tarcza Blonex Tarcza Blonex 

    

 

Rodzaj V.  

Koperta 34,5 mm, złocona prosta 

 

Tarcza Wars 

(1205) 

Tarcza Wars  

(1206) 

Tarcza Wars  

(1207) 

Tarcza Wars  

(1210) 

    

Tarcza Blonex 

(1308) 

Tarcza Blonex  

(1310) 
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Rodzaj IV.  

Koperta 34,50 mm, złocona „lekki Krab” 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tarcza Bałtyk 

(1301) 

Tarcza Bałtyk  

(1303) 

Tarcza Bałtyk  

(1304) 

Tarcza Bałtyk  

(1306) 

Tarcza Bałtyk 

(1307) 

 

     

Tarcza Bałtyk 

(1302) 

Tarcza Bałtyk 

(1305) 

  

Tarcza Blonex 
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Rodzaj VI.  

Koperta 31,00 mm, mosiężna, dekiel zakręcany stalowy 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Wskazówki, koronki, szkła i uszczelki w modelach wodoszczelnych. 

a ) Wskazówki  

 

Wskazówki produkowane w Błoniu miały najprostszy kształt i były wykonane z mosiądzu. Zabezpieczane 

były poprzez złocenie chromowanie. 

 

Tarcza Blonex 
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Jako, że samo użycie mosiądzu do wykonania wskazówek, oraz wyprofilowania fragmentów służących do 

ich mocowania nie była wysokiej jakości, to w trakcie obsługi serwisowej były one często, nawet w 

początkowym czasie eksploatacji, zastępowane poprzez sprowadzane ze Związku Radzieckiego serwisowe 

dla modeli radzickich wskazówki u urozmaiconych kształtach, wykonane ze stali - złocone lub chromowane. 

Dla modeli w kopertach złoconych, oraz do zegarków z tarczami importowanymi używano wskazówek 

importowanych. 

 

b) Koronki 

 

Ze względu na rodzaj koperty stosowano kilka rodzajów koronek.  

 

Koronka zwykła, chromowana , stosowana w pierwszym modelu zegarka - koperta rodzaj I, była 

importowana 

Koronka zwykła, chromowana – stosowana w kilku modelach (rodzaj II, VI i VII). 

Koronka chromowana wodoszczelna – stosowana w zegarkach wodoszczelnych (koperta rodzaj III) 

Koronka wodoszczelna złocona, stosowana w kopertach rodzaj IV i V – importowana ze Związku 

Radzieckiego. 
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Tylko koronki wodoszczelne wymagały bardziej skomplikowanej technologii wykonania.  

….. jak ? 

Pozostałe koronki produkowane w kraju, były wyrabiane na tokarkach i chromowane. 

 

c) Szkła 

 

W początkowym okresie produkcji szkła do zegarków były wytwarzane z płyt plexiglasu. Odpowiedniej 

grubości płytki były podgrzewane, formowane i obtaczane na wymagany wymiar. Tego typu technologia 

wytwarzania znana była z rzemieślniczego systemu wytwarzania szkieł z tworzywa do zegarków. W 

późniejszym czasie szkła były wytwarzane w procesie wtrysku ciśnieniowego. Tego typu szkła miały lepsze 

parametry wytrzymałościowe, jednak ten sposób produkcji był opłacalny tylko dla dużej ilości i małej 

różnorodności produkowanych szkieł. 

Rodzaj szkła był szczególnie istotny w kopertach Rodzaj III, w których pozycjonowanie mechanizmu w 

kopercie polegało na oparciu się tarczy zegarka na szkle. W przypadku zastosowania zbyt cienkiego szkła 

mechanizm nie był sztywno zamocowany w kopercie. 

 

d) Uszczelki koperty 

 

W kopertach produkowanych w Błoniu i oznaczonych jako wodoszczelne  (Rodzaj III) stosowano uszczelkę 

dekla. Jak przekazali pracownicy zakładu, ze szczelnością zegarków zakład miał poważny, nigdy nie 

rozwiązany problem. Z tego powodu produkowane zegarki użytkowo przyjmowano tylko jako pyłoszczelne. 

Uszczelki dekla wykonywano z popularnego tworzywa jakim była cerata, które nie posiadało żadnych 

specjalnych uszczelniających własności. Potwierdzeniem tego faktu są istniejące do dziś oryginalne błońskie 

uszczelki, jak i różnorodność kolorystyczna oraz zakres kolorów uszczelek występujących w tamtym czasie w 

zegarkach. 
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5. Mechanizm licencyjny, mechanizm z polskich części. Spis znanych zegarków z polskiej produkcji. 

Wyprodukowano tylko 1000 sztuk polskich mechanizmów – gdzie z wyjątkiem sprężyny włosowej, sprężyny 

napędowej i kamieni wszystkie części były wyprodukowane w zakładzie w Błoniu. Przy produkcji zegarków 

w latach 1960 -1969 przekraczającej 1,2 miliona sztuk zegarki z mechanizmem polskim stanowiły tylko nikły 

jej procent. Początkowe mechanizmy importowane z  

 

Pierwszej Moskiewskiej Fabryki Zegarków w Moskwie, na bazie których była zakupiona licencja nie miały 

urządzenia wstrząsoodpornego a suma kamieni syntetycznych wynosiła 16. Takiego rodzaju był też 

mechanizm polski. W kolejnym kroku Rosjanie poprawili jakość mechanizmu wzbogacając go o urządzenie 

wstrząsoodporne balansu typu „incablock” i dodatkowy kamień nakrywkowy z systemem 

wstrząsoodpornym dla górnego czopa koła wychwytowego (po co takie jednokierunkowe kasowanie luzu?). 

Wprowadzenie takiego łożyskowania koła wychwytowego spowodowało zwiększenie kamieni w 

mechanizmie do 17-tu sztuk.  

Mechanizm polski był 16-to kamieniowy, więc podobny tylko do pierwszego - licencyjnego mechanizmu 

radzieckiego. 

 

Zdjęcia mechanizmów: 

a) licencyjny 16-to kamieniowy 
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b) polski 

 

 

c) zmodyfikowany, montowany 17-to kamieniowy 

Jako, że wszystkie części do mechanizmu polskiego były produkowane na licencji, to wyróżniał się on tylko: 

własną numeracją płyt głównych, brakiem oznaczenia fabryki z Moskwy na kole płaskim i własnym 

oznaczeniem na mostku przekładni chodu. Pozostałe elementy były identyczne i w pełni zamienne. 

Mechanizm licencyjny 16-to kamieniowy był stosowany w modelach o kopertach Rodzaj I, II i III. 

Mechanizm polski był montowany tylko w modelu o kopercie Rodzaj II. 

Zdjęcia: 

 

a) numery na płycie radzieckiej i polskiej 

 

b) koła płaskie radzieckie i polskie 
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c) mostki przekładni: polski z napisem 16 kamieni, polski z napisem 16 Rubis, radzieckie 

 

 

 

Wiadomo, że fabryka w Błoniu nie udostępniła do obiegu serwisowego części zamiennych do swoich 

mechanizmów.  

Z tego powodu jedyną możliwością pojawienia się elementów z polskiego mechanizmu w mechanizmach 

radzieckich mogła być przypadkowa ich zamiana w trakcie obsługi serwisowej. Taka możliwość teoretycznie 

istniała, jako że, wobec królujących zaledwie kilku rodzajów mechanizmów, w jednym cyklu serwisowym 

zegarmistrze naprawiali nawet kilka identycznych mechanizmów i przez nieuwagę mogli do takiej zamiany 

doprowadzić. Z drugiej strony tak mała ilość istniejących mechanizmów polskich praktycznie sprowadza do 

zera prawdopodobieństwo zajścia opisanej, przypadkowej zamiany.  

W ostatnim czasie na rynku pojawiły się polskie mostki przekładni chodu, prawdopodobnie odnalezione i 

wprowadzone na rynek przy likwidacji zakładu Mera Błonie (2003). Można założyć, że na rynku, szczególnie 

teraz pojawiają się zegarki, w których dokonano celowej zamiany mostka przekładni upodabniając 

mechanizm radziecki do polskiego.  

Wiadomo, że numeracja płyt głównych produkowanych w Błoniu powinna zawierać się od numeru 0000001 

do numeru 0001000. W tym zakresie numeracji mieszczą się oznaczenia płyt wszystkich znanych nam, 

obecnych na rynku egzemplarzy zegarków polskich. Trudno przypuszczać, by mogły być u nas obecne 

zegarki z mechanizmem radzieckim o numerze w zakresie 1 - 1000. Jako, że płyta główna nie była 

elementem serwisowym, można stwierdzić, że mechanizmy z płytą radziecką były w pełni radzieckie i w 

zegarkach polskich nie znajdziemy radzieckiej płyty. 
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Uszkodzenie koła płaskiego następuje zupełnie sporadycznie, więc raczej trudno wyobrazić sobie 

mechanizm polski z tym kołem zamienionym w serwisie na radzieckie, choć jako jedynej dla 

charakterystycznych elementów polskiego zegarka, nie można takiej sytuacji wykluczyć. Trzeba tu 

zaznaczyć, że oznaczenie koła płaskiego przez fabrykę moskiewską jest nieusuwalne.  

Mostek przekładni chodu produkcji polskiej był oznakowany logiem fabryki i napisem „16 Kamieni” lub „16 

Rubis”. 

 

 

Nie było żadnej systematyki w występowaniu mostków z każdym z oznaczeń. Mostek przekładni chodu, 

podobnie jak płyta główna nie był elementem serwisowym, do tego został zmodyfikowany w późniejszych i 

produkowanych w zdecydowanie większej ilości mechanizmach wstrząsoodpornych. 

Tak więc możemy przyjąć, że w mechanizmach polskich nie znajdziemy radzieckich mostków. 

Podsumowując możemy stwierdzić, że mechanizm: zgodny z licencyjnym, z płytą główną oznaczoną 

numerem zawierającym się pomiędzy 0000001 i 0001000, mostkiem przekładni oznaczonym logiem fabryki 

w Błoniu i kołem płaskim pozbawionym oznaczeń jest mechanizmem wyprodukowanym w Błoniu. 

Jak przekazał inż. Żalazkiewicz, elementy do wykonania polskich mechanizmów były podane do składania w 

radzieckich opakowaniach montażowych, by poznanie przez załogę sposobu wytworzenia części nie 

spowodowało żądania wydłużenia norm czasowych montażu. (źródło ). Tak więc montaż wszystkich 

elementów mechanizmu, jak i całych zegarków z polskim mechanizmem w żaden sposób nie odbiegał od 

codzienności zakładu. Wydaje się, że mechanizmy polskie zostały przydzielone w sposób dość przypadkowy 

do zegarków z rożnymi nazwami modeli. Z drugiej strony można być przekonanym, że ze względu na 

moment powstania mechanizmu w stosunku do rodzaju produkowanych w tym czasie kopert, wszystkie 

wyprodukowane mechanizmy zostały zamontowane w koperty oznaczone w naszym katalogu jako: Rodzaj 

II.  

Znane są następujące zegarki z mechanizmem z Błonia. 

??????  – nr 0000027 

Błonie  – nr 0000106 

Alfa  – nr 0000447 

 

 

6. Serwis i zamienniki części składowych zegarków. Tarcze „warszawskie”. 

7. „Składaki nie z Błonia” – zegarki składane z rożnych, pasujących do siebie części. 

Rodzaje kopert i średnice tarcz zegarkowych. 

8. Błonie z wojska – zegarki z akcentami militarystycznymi. 

9. Przystawki balansowe 

O przystawkach balansowych już wspomniano przy okazji zegarków. Swoją pełną nazwę przystawka 

zawdzięcza zastosowaniu balansu jako wzorca czasu. Przystawka balansowa stanowi samodzielny zespół, 

będący regulatorem chodu, dostawiany do mechanizmu przekładni zegarów kominkowych, stołowych i innych. 

W zegarkach naręcznych jest ona zintegrowana z konstrukcją mechanizmu zegarka, stanowiąc całość. 

Produkcję przystawki balansowej uruchomiono w ZMP „Błonie” w 1964 roku. Licencyjna dokumentacja 

konstrukcyjna przystawki balansowej X-8, produkowanej wówczas przez Czystopolską Fabrykę Zegarków k. 

Kazania (ZSRR), została przekazana Polsce wraz z dokumentacją licencyjną na samochód osobowy Pobieda 

(polska nazwa Warszawa, produkcja w FSO), jako składnik konstrukcji zegara samochodowego do tego 
pojazdu. Produkcję zegara (bez przystawki balansowej) uruchomiono w Łódzkiej Fabryce Zegarów. Do 1964 
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roku żaden zakład w Polsce produkujący mechanizmy zegarowe nie podjął się produkcji przystawek. Zadanie to 

powierzono ZMP „Błonie”, bowiem zakład dysponował już bardzo bogatym doświadczeniem technologicznym 

w produkcji części do zegarka, posiadał też odpowiedni park maszynowy. 

Licencyjna konstrukcja przystawki balansowej została zaadaptowana w biurze konstrukcyjnym ZMP 
„Błonie”, kierowanym wówczas przez mgr inż. Jerzego Bezpałko. Wprowadzono szereg istotnych udoskonaleń, 

między innymi zastąpiono balans z wkrętami regulacyjnymi tańszym w produkcji balansem bezwkrętowym 

(inż. J. Bezpałko opracował sposób regulacji dynamicznej dokładności chodu dla przystawek z balansami 

bezwkrętowymi). 

Na podstawie konstrukcji przystawki X8 (oznaczenie zakładowe: H8) w biurze konstrukcyjnym zakładu 

powstały przystawki H9, H10, H12, które wyeliminowały import podobnych mechanizmów ze Szwajcarii i 

Francji, stosowanych w produkcji zegarów ściennych i kominkowych oraz w licznikach motogodzin w 

Toruńskiej Fabryce Wodomierzy „Metron” i Łódzkiej Fabryce Zegarów „Poltik”. Błońskie przystawki 

prezentowały bardzo wysoką jakość, otrzymały najwyższy znak jakości „Q” przyznawany przez Główny Urząd 

Jakości i Miar. 
Przystawki balansowe były produkowane w ZMP „Mera-Błonie” do 1984 roku. Po tym roku krajową 

produkcję zastąpiono importem z Czystopolskiej Fabryki Zegarków (ZSRR). 

 

Modele przystawek balansowych 

 

   
Oryginalna przystawka X-8 

prod. Czystopolskiej Fabryki 

Zegarków 

(na foto – bez przesuwki) 

Przystawka H-8 

prod. ZMP „Mera-Błonie” 

Przystawka H-9 

(lewe obroty koła 

wychwytowego) 

prod. ZMP „Mera-Błonie” 

  
 

Przystawka H-10 

prod. ZMP „Mera-Błonie” 

Przystawka H-11 

prod. ZMP „Mera-Błonie” 

Przystawka H-12 

prod. ZMP „Mera-Błonie” 

 


