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Zegarek przyszłości 
 

Zegary mają swoją historię jeszcze w czasach przed naszą erą, kiedy to ludzie za swój miernik 

czasowy uważali słońce. Jednakże dzięki umysłowi, z każdym wiekiem powstawały inne, a 

zarazem lepsze wersję zegarków.  

Pierwszy mniejszy zegarek, który można było nosić przy sobie ( tzw. zegarek 

kieszonkowy ) powstał w XVI wieku, a dokładnie w 1510r. opracowany przez Petera 

Henlein'a. Spowodowało to rewolucje w historii wytwarzania zegarków. Największym 

odkryciem nie był jednak zegarek kieszonkowy, a zegarek naręczny, który towarzyszy nam w 

dzisiejszych czasach. Jest to duże ułatwienie, gdyż nie tracimy czasu na wyciąganie zegarka z 

kieszeni, czy rozglądanie się za zegarem rozwieszonym na mieście. Wystarczy spojrzeć na 

rękę, co zajmuję tylko chwilę. 

Technologia w dzisiejszych czasach postępuje tak szybko, że nie jesteśmy sami w 

stanie za nią nadążyć. Nasze umysły rozwijają się bardzo szybko, stajemy się też coraz 

bardziej kreatywni. W obliczu tak szybkiego rozwoju, społeczeństwu ciągle czegoś brakuje, 

albo po prostu domagają się więcej. To powoduje, że każdego dnia powstają pomysły na 

stworzenie czegoś nowego.  

W dzisiejszych  czasach dla większości osób na świecie, zegarek nie służy jedynie do 

sprawdzania godziny. Ewolucja zegarków doprowadziła Nas nie tylko do wskazówek oraz 

liczb na tarczy. Obecnie większość zegarków nazywa się  SmartWatch'em. Można je 

skonfigurować z telefonem komórkowym, dzięki któremu na tarczy zegarka można m.in. 

oglądać zdjęcia zapisane w galerii, czytać wiadomości, przychodzące na telefon, czy dzwonić. 

Posiadają też funkcję mierzenia tętna, przez co możemy od razu dowiedzieć się czy coś jest 

nie tak z naszym pulsem. Są to tylko kilka z udogodnień związanych z tymi zegarkami.  

Skoro teraz technologia tak wygląda to czego możemy spodziewać się za 20, 30 czy 40 

lat? Prawie pewne jest to, że nie będzie on dzisiejszej wielkości zegarkiem, a będzie 

mikroskopijny. Możliwe też, że będziemy mogli założyć bądź też przyczepić go w dowolne 

miejsce na ciele. Nasza kreatywność i sposób w jaki będziemy tworzyć, doprowadzi do tego, 

że powstaną zegarki "hologramy". Nie będziemy potrzebowali kamer w telefonie, czy 

laptopie, gdyż w momencie wykonywania połączenia, nie tylko będzie można słyszeć osobę z 

którą się rozmawia, ale również będzie można ją zobaczyć łącznie z jego otoczeniem. Nie 

będziemy używać tego tylko do dzwonienia, ale hologram ten przyda nam się również w 

kuchni. Gdy zechcemy zrobić jakąś potrawę, wystarczy że zapytamy zegarek np. jak 

przyrządzić pizze. Następnie automatycznie krok po kroku zostaną wyświetlone czynności 

jakie powinniśmy podjąć. A jeśli ktoś jest osobą rozrzutną a chciałby zaoszczędzić pieniądze. 

Jak może tego dokonać? Otóż powstanie funkcja dzięki której możemy ustawić, iż w 

momencie płacenia w sklepie automatycznie dostaniemy pytanie "czy aby na pewno 

potrzebujesz zakupić te rzeczy? Czy jest ci to nie zbędne? A może wolisz odłożyć te pieniądze 
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na wakacje z drugą połówką?" W momencie gorszego stanu zdrowia, czy też wypadku, 

zegarek będzie w stanie rozpoznać sytuację zagrażającą życiu i automatycznie wezwie 

pomoc. Gdy będziemy potrzebowali zapisać coś ważnego, chociażby listę zakupów, 

wystarczy, że wypowiemy dane słowa na głos, a zegarek automatycznie je zapisze i w każdej 

chwili będziemy mogli je odtworzyć. Jedynym słowem możemy powiedzieć, że zegarki 

zastąpią nam telefony komórkowe.  

 Technologia stale się rozwija i nie jesteśmy w stanie domyśleć się co nowego przyniesie 
nam przyszłość. Jednakże postęp jaki obecnie występuję na świecie pokazuje, że zmiany są 
nie uniknione i jeszcze dużo przed Nami. 
  
  
  
 


