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Z Grzegorzem Gierszewskim – 
ZïDĂFLFLHOHP�L�NRQVWUXNWRUHP�
$OEHGR�UR]PDZLD�-DFHN�.ïRV�

Dlaczego srebro?
To najlepszy przewodnik. Poza tym znam 
je bardzo dobrze z racji wcze!niej wykony-
wanego zawodu – z"otnik jubiler. To metal 
szlachetny i tak te# brzmi.

&]ÚVWR�VLÚ�Vï\V]\��ĝH�VUHEUQH�

SU]HZRG\�UR]MDĂQLDMÈ�EU]PLHQLH�

Je#eli zastosujemy tradycyjne przewodniki 
licowe o relatywnie du#ej !rednicy, wtedy 
rzeczywi!cie ten efekt si$ pojawi. Wyni-
ka to z faktu, #e srebro charakteryzuje si$ 
du#% naskórkowo!ci%. Wysokie cz$stotli-
wo!ci, poruszaj%ce si$ bli#ej zewn$trznej 
cz$!ci przewodnika, zaczynaj% domino-
wa& w przekazie. S"yszymy to wyra'nie 
jako wyostrzenie prze"omu !rednicy i góry 
pasma. Aby tego unikn%&, si$gn$li!my po 
konstrukcje ta!mowe. 
Drugi czynnik, od którego wiele zale#y, 
a o którym rzadko si$ mówi, to sposób 
wytapiania surowca. Przewodniki o tej sa-
mej !rednicy i czysto!ci b$d% gra"y inaczej, 
je!li zostan% wykonane w ró#ny sposób. 
W Albedo wszystko robimy sami, wi$c 
w pe"ni kontrolujemy ten proces. Tempera-

tur$ topienia dobieramy z dok"adno!ci% do 
1°C. Nie ma w tym przesady, poniewa# na-
wet niewielkie zmiany wp"ywaj% na rezul-
tat brzmieniowy. Wytapianie odbywa si$ 
w piecach indukcyjnych, w os"onie argonu, 
co zapobiega utlenianiu si$ surowca. Na ko(-
cu nast$puje proces obróbki mechanicznej.
W wi$kszo!ci modeli stosujemy przewod-
niki wytwarzane w procesie walcowania, 
a nie wyci%gania, po"%czonym z „odpusz-
czaniem” materia"u, czyli, by u#y& bardziej 
fachowego okre!lenia: wy#arzaniem. Ró#-
nica jest fundamentalna. Kiedy walcujemy 
materia", on si$ utwardza, ale narusza-
my przy tym jego wewn$trzn% struktur$. 
Przeprowadzone w odpowiednim czasie 
i temperaturze wy#arzanie pozwala usun%& 
niepo#%dane napr$#enia i zachowa& orygi-
nalny uk"ad cz%stek. W ci%gu czternastu 
lat dzia"alno!ci opisali!my ten proces bar-
dzo dok"adnie i z powodzeniem stosujemy 
go w praktyce. Niektórzy mówi%, #e nasze 
przewody brzmi% tak g"adko jak po"%cze-
nie miedzi ze srebrem, ale zapewniam, #e 
miedzi nie u#ywamy. G"adko!& d'wi$ku 
zawdzi$czamy zachowaniu nienaruszonej 
struktury metalu. 
Kolejny istotny czynnik to geometria. 
Dzi$ki odpowiednim rozmiarom i u"o#e-
niu przewodników mo#na uzyska& ocze-

kiwany efekt brzmieniowy, a przy okazji 
unikn%& ekranowania. Dobrze u"o#ony 
przewód sam si$ broni przed zak"óceniami 
z zewn%trz. Z naszych obserwacji wynika, 
#e kiedy zastosuje si$ ekran, d'wi$k si$ za-
myka. Wydaje si$ nieco czystszy, ale traci 
lotno!&. Ta obserwacja dotyczy zw"aszcza 
konstrukcji ta!mowych. Przy litych dru-
tach (solid core) efekty s% lepsze, ale i tak 
unikamy ekranowania.

-DNLH�VÈ�Z\PLDU\�WDĂP�

VWRVRZDQ\FK�SU]H]�$OEHGR"

Zmieniaj% si$ w zale#no!ci od modelu. 
Dzi$ki temu, #e przewodniki produkujemy 
sami, mamy praktycznie nieograniczon% 
mo#liwo!& uzyskiwania ró#nych kszta"-
tów. Je#eli stwierdziliby!my, #e przewod-
nik o przekroju trapezu gwarantuje istotny 
post$p brzmieniowy – byliby!my w stanie 
go uzyska&. Ograniczaj% nas tylko fantazja 
i zdrowy rozs%dek, bo przecie# to wszystko 
musi mie& sens i s"u#y& wiernej reproduk-
cji muzyki. 

$�F]\�LP�Z\ĝV]\�PRGHO��W\P�WDĂPD�

szersza?
Nie ma regu"y. Na przyk"ad Monolith ma 
mniejsz% powierzchni$ przewodz%c% ni# 
dwukrotnie ta(szy Air 1. Wa#na jest nie 
sama szeroko!& ta!my, ale ca"a konstrukcja 
danego modelu. Warto przy tym wspo-
mnie&, #e ta!ma ma oko"o trzykrotnie 
wi$kszy przekrój efektywny ni# przewod-
nik okr%g"y. Wynika to z jej !ladowej na-
skórkowo!ci. W praktyce ta!mowy kabel 
mo#e dzia"a& lepiej, mimo #e do jego wy-
tworzenia u#yto znacznie mniej surowca. 
To zawsze kwestia kombinacji kilku czyn-
ników: geometrii, sposobu wykonania 
i izolacji. Wspomniany Monolith jest wal-
cowany tylko w jedn% stron$ ze wzgl$du 
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na niewielk% grubo!& ta!my, wynosz%c%  
0,15 mm. Przy bardziej ofensywnej meto-
dzie walcowania tak cienki przewodnik 
móg"by si$ zacz%& rozwarstwia&. Trzeba 
post$powa& ostro#nie i cierpliwie.

&]\�WR�R]QDF]D��ĝH�NDEHO� 
MHVW�SRGDWQ\�QD�XV]NRG]HQLD� 
PHFKDQLF]QH"

Na szcz$!cie nie. Chroni go wytrzyma"a 
izolacja i zewn$trzna otulina silikonowo- 
-igelitowa. Monolitha produkujemy nie-
przerwanie od dziewi$ciu lat. Przez ten 
czas nie mieli!my ani jednej reklamacji 
zwi%zanej z zerwaniem ta!my. Owszem, 
zdarzaj% si$ klienci, którzy zbyt mocno zgi-
naj% przewody w pobli#u miejsca lutowa-
nia wtyczek. Wtedy co! si$ mo#e zepsu&, 
jak w ka#dym innym produkcie. Ale na 
uszkodzenie ta!my reklamacji nie mieli-
!my nigdy.

-DN�Z\JOÈGD�DNWXDOQD�RIHUWD�$OEHGR"

Na Audio Show prezentujemy premierowo 
model Beginning. Jak sama nazwa wska-
zuje, to propozycja dla osób, które dopie-
ro zaczynaj% swoj% przygod$ z hi-) oraz 
tych, które dot%d nieufnie podchodzi"y 
do poprawy brzmienia systemu poprzez 
wymian$ fabrycznych kabli. Beginning to 
najta(szy na rynku srebrny interkonekt. 
Cen$ detaliczn% metrowego odcinka usta-
lili!my na 210 z".

7R�U]HF]\ZLĂFLH�QLHZLHOH�

Na pewno nikogo nie zrazi, a mo#e wielu 
zach$ci. Dobre kable naprawd$ pozwalaj% 
uzyska& lepszy d'wi$k. Wy#ej od Begin-
ninga stoi Blue – produkowany od ponad 
trzech lat i ciesz%cy si$ du#% popularno-
!ci%. Nast$pnie mamy Flat One. Konstruk-
cja tego modelu nie zmieni"a si$ od jedena-
stu lat. Zmody)kowali!my jedynie wygl%d 
zewn$trzny – zewn$trzn% otulin$ i logo na 
czarnym akrylu. My!l$, #e w tej wersji prze-

trwa kolejnych kilkana!cie lat. Podobny do 
Flat One jest Flat Gold, ale tutaj przewod-
nik zawiera 6 % z"ota. Flat One jest ta!m%, 
wi$c nie ma problemu z naskórkowo!ci%. 
Flat Gold to nietypowa dla nas konstrukcja 
solid core o przekroju kwadratowym. Za-
stosowana w nim domieszka z"ota pozwala 
uzyska& g"$bi$ d'wi$ku na prze"omie !red-
nicy i góry i unikn%& szorstko!ci.
Powy#ej Golda plasuje si$ wspomniany 
przed chwil% Monolith, a nad nim Versus 
– w ofercie od dwóch lat. Obecnie jeste-
!my w trakcie przygotowywania *agowe-
go modelu Metamorphosis. W ubieg"ym 
roku prezentowali!my premierowo Me-
tamorphosis w wersji kolumnowej. Teraz 
pracujemy nad "%czówk%. Wprowadzamy 
ostatnie poprawki kosmetyczne i szukamy 
odpowiednich wtyków. One równie# maj% 
znaczenie. Kabel powinien by& gotowy  
w pierwszym kwartale 2011.

=GDMH�VLÚ��ĝH�F]ÚĂÊ�ZW\NöZ� 
Z\WZDU]DFLH�VDPL�

Tylko wide"ki do przewodów kolumno-
wych. U#ywamy tam srebra utwardzonego 
6 % domieszk% miedzi OFC. Wtyki do in-
terkonektów kupujemy w )rmie Intertech-
nik, ale zanim je zamontujemy, poddajemy 
mody)kacjom. Chodzi g"ównie o srebrze-
nie – nak"adamy warstw$ o grubo!ci oko"o 
150 mikronów. Jak na tego typu proces to 
naprawd$ du#o, ale dzi$ki temu zmniejsza-
my oporno!& wtyku.

&]\�GRGDWHN�]ïRWD�Z�PRGHOX� 
)ODW�*ROG�]RVWDï�]DLQVSLURZDQ\� 
HNVSHU\PHQWDPL�6LOWHFKD"� 
+ROHQGU]\�]DF]ÚOL�]RVWDZLDÊ� 
Z�SU]HZRGQLNDFK�WURFKÚ�]ïRWD�� 
ĝHE\�VLÚ�SR]E\Ê�ķVUHEUQHJR�QDORWXĵ�

Z�EU]PLHQLX�VZRLFK�NDEOL�

Rzeczywi!cie, idea po"%czenia obu meta-
li zosta"a zainspirowana przez Siltecha. 
Równie# chcieli!my si$ pozby& charakte-

rystycznego wyostrzenia, typowego dla 
konstrukcji solid core. Próbowali!my tak-
#e z miedzi%, ale efekty okaza"y si$ nieza-
dowalaj%ce.

-DN�F]\VWHJR�VUHEUD�Xĝ\ZDFLH"

Wszystkie modele – od Beginninga do 
Versusa – powstaj% ze srebra 4N (99,99 %). 
Wprawdzie )rma, która oczyszcza suro-
wiec, zapewnia nas o czysto!ci 5N, ale o)-
cjalnie informujemy klientów o gwaranto-
wanych 4N. Zreszt%, na tym poziomie to 
ju# praktycznie bez znaczenia.

-DN�SU]HELHJD�SURGXNFMD� 
SU]HZRGQLNöZ"�.XSXMHFLH�VUHEUR� 
Z�V]WDENDFK"

W granulacie. Pochodzi z KGHM Polska 
Mied'. Bez cienia w%tpliwo!ci polski kon-
cern dostarcza jeden z najlepszych surow-
ców w Europie. Jako #e granulat ma gwa-

rantowan% czysto!& 3N, trzeba go podda& 
oczyszczaniu elektrolitycznemu. Proces 
ten powierzamy zaprzyja'nionej )rmie 
zewn$trznej. Pó'niej ju# ca"a produkcja 
odbywa si$ u nas. Przetapiamy srebro na 
sztabki w piecach indukcyjnych niemiec-
kiej )rmy Induterm. Nast$pnie walcu- 
jemy i wyci%gamy. Proces wymaga wie-
le czasu, poniewa# zale#y nam, #eby  
w struktur$ metalu wnika& bardzo powoli, 
unikaj%c napr$#e( i zaburzenia struktury 
cz%steczkowej. Oczywi!cie, od zagranicz-
nych dostawców mo#na kupowa& srebrne 
przewody ze szpulki, ale przewa#nie s% one 
wyci%gane na zimno i bardzo po!piesznie.  
To powoduje zak"ócenie struktury metalu 
i w efekcie prowadzi do pogorszenia w"a-
sno!ci brzmieniowych przewodnika. Trzy-
mamy si$ od takich metod z daleka. Mate-
ria" trzeba walcowa& albo wyci%ga& powoli  
i cz$sto pozwoli& mu odpocz%& w trakcie 
wy#arzania. Niekiedy podczas lutowania 
albo nawet po zdj$ciu wtyczek wida&, #e 

$NU\ORZ\�HOHPHQW�]�QD]ZÈ�PRGHOX�L�]QDF]QLNLHP� 
NLHUXQNRZRĂFL�SRGNUHĂOD�GEDïRĂÊ�R�V]F]HJöï\�

:V]\VWNLH�PRGHOH� 
$OEHGR�SRZVWDMÈ� 
]H�VUHEUD� 
R�F]\VWRĂFL���������
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takie masowo i szybko produkowane prze-
wodniki s% bardzo l!ni%ce, niemal jak lustro. 
To dowód, #e by"y wyci%gane na zimno, bez 
obróbki termicznej. W Versusie równie# 
stosujemy cz$!& przewodników wyci%ga-
nych na zimno. S% to bardzo cienkie druciki  
o grubo!ci niespe"na 0,3 mm, ale "%czymy 
je z przewodnikami wy#arzanymi. Chodzi 
tutaj o uzupe"nienie pewnych cz$stotliwo-
!ci i jest to zabieg w pe"ni celowy.

�ÈF]ÈF�]H�VREÈ�SU]HZRGQLNL� 
Z\WZDU]DQH�UöĝQ\PL�PHWRGDPL� 
NRPSRQXMHFLH�EU]PLHQLH�

Tak. Niemal identyczne przewody, ró#ni%ce 
si$ tylko metod% wytworzenia, b$d% gra"y 
inaczej. W"a!nie dlatego w Versusie stosu-
jemy kombinacj$ wielu typów przewodni-
ków. S% tam druciki polerowane, wyci%ga-
ne na zimno i wy#arzane. To kompozycja, 
do której dochodzili!my latami. Co cieka-
we – nie stosujemy tam ta!m. Konstrukcja 
w ca"o!ci sk"ada si$ z drucików o zró#nico-
wanej grubo!ci. Mamy tutaj trzy splatane 
wi%zki, u"o#one wzgl$dem siebie tak, #eby 
nie trzeba by"o stosowa& ekranu.

:\GDMH�VLÚ�WR�VNRPSOLNRZDQH�� 
8GDMH�VLÚ�]DFKRZDÊ�SRZWDU]DOQRĂÊ"

Tak. Kable montuj% tylko trzy do!wiadczo-
ne osoby, w tym pa(ski rozmówca. Wiemy, 
jak to robi& i na przypadkowo!& nie ma 
miejsca.

&]\�MHĝHOL�NXSLOLĂFLH�SDUWLÚ�VUHEUD� 
Z�OLVWRSDG]LH������� 
WR�Z\SURGXNRZDQH�]�QLHM�NDEOH�EÚGÈ�

JUDï\�WDN�VDPR�MDN�WH�]�SDUWLL� 
NXSLRQHM�URN�SöěQLHM"

Identycznie. Proces oczyszczania i dalszej 
produkcji eliminuje zmienno!&. Ponad-
to mied' w Polsce jest uzyskiwana z rudy 
miedzi. To najlepszy sposób pozyskiwania 
srebra (oba metale wyst$puj% razem), mo#e 
poza terytorium Australii, gdzie wydoby-
wa si$ tak#e samorodki. Ju# bazowy mate-
ria" jest bardzo dobry. Po dalszym oczysz-
czaniu dostajemy dok"adnie to, o co nam 
chodzi"o.

,OH�VUHEUD�SRWU]HED�QD�PHWURZ\� 
RGFLQHN�0RQROLWKD"

Nigdy si$ nad tym nie zastanawia"em.

$�FR�QDMEDUG]LHM�ZSï\ZD�QD�NRV]W�

Z\WZRU]HQLD�NDEOD"

W kolejno!ci: czas, izolacja, surowiec. Od tej 
regu"y bywaj% jednak wyj%tki. W 2,5-me- 
trowej parze kolumnowych Versusów jest 
blisko kilogram czystego srebra. W przy-
padku Metamorphosis potrzebujemy ju# 

blisko 2 kg. Na cen$ tych modeli najbar-
dziej wp"ywa koszt samego surowca. Za-
raz za nim b$dzie czas – produkcja trwa 
wyj%tkowo d"ugo i wymaga nieustannej 
uwagi. Chocia#by ze wzgl$du na to, #e za-
stosowali!my tu kilkadziesi%t ta!m, które 
na dodatek s% ze sob% skr$cone. +mudna 
robota, ale liczy si$ efekt.

=�MDNLFK�L]RODFML�NRU]\VWD�$OEHGR"

W zale#no!ci od modelu s% to izolacje si-
likonowe, polipropylenowe i siatkowane, 
z dodatkiem te*onu. Nie stosujemy czy-
stych dielektryków te*onowych, poniewa# 
uwa#amy, #e w po"%czeniu ze srebrnym 

przewodnikiem wyostrza to d'wi$k. O ile 
przy miedzi stosowanie ich jest wskazane  
i dodaje brzmieniu otwarto!ci, o tyle ze 
srebrem si$ nie sprawdza.

=DPLHU]DFLH�VWRVRZDÊ�L]RODWRU\�

QDWXUDOQH��QS��EDZHïQÚ"

Eksperymentowali!my z nimi i rzeczywi-
!cie efekty s% obiecuj%ce. Problem pojawia 
si$ jednak, kiedy chcemy dobra& bawe"nia-
ny dielektryk do nowych konstrukcji. Spe-
cy)kacje niektórych z naszych ta!m wy-
kluczaj% izolowanie bawe"n%. Przewodniki 
s% nie dosy&, #e cienkie, to jeszcze bardzo 
mi$kkie. Fizycznie nie da si$ ich zaizolowa& 
bawe"n%. Mo#na by ewentualnie pomy!le& 
o klejeniu ze sob% dwóch ta!m bawe"nia-
nych, ale jest to tak #mudna czynno!&, #e 
nie jestem pewny, czy warta wysi"ku.

&]\�NDWDORJ�SRV]HU]\�VLÚ� 
R�SU]HZRG\�]DVLODMÈFH� 
L�GR�WUDQVPLVML�+'0,"

Nie. Ka#dy powinien zajmowa& si$ tym, 

na czym si$ zna. Albedo dobrze si$ czuje 
w "%czówkach i kablach kolumnowych. 
Mamy tak#e dwa modele cyfrowe – Digi-
tal i Versus Digital – ale sieciówki i HDMI 
to dziedziny nam obce i nie planujemy si$  
w nie zag"$bia&. Rozwa#amy natomiast 
opracowanie przewodów do ramion gra-
mofonowych.

$OH�JHQHUDOQLH�QLH�SRGZDĝDFLH� 
VHQVX�VWRVRZDQLD�LQQ\FK� 
QLĝ�IDEU\F]QH�SU]HZRGöZ� 
]DVLODMÈF\FK"

Nie tylko nie podwa#amy, ale jeste!my g"$-
boko przekonani o ich skuteczno!ci. Dobre 
sieciówki, na przyk"ad od naszych kolegów 
z Ansae, korzystnie wp"ywaj% na brzmie-
nie. Sami du#o s"uchamy – dysponujemy 
specjalnym pomieszczeniem do tego celu. 
Dzi$ki temu widzimy, jakie zmiany zacho-
dz% po wpi$ciu dobrego kabla w system  
i "atwiej nam pracowa& nad nowymi mo-
delami.

1D�F]\P�VïXFKDFLH"

U#ywamy wzmacniacza ArtAudio – mo-
nobloków Adagio i przedwzmacniacza 
Conductor. ,ród"o to dzielona Wadia – 
transport 270 i przetwornik 27i, a kolumny 
to ART Deco 15 Signature. Ten zestaw zna-
my najlepiej i jeste!my w stanie wychwyci& 
nawet bardzo drobne zmiany.

&]\�ODPSRZD�HOHNWURQLND� 
Z�V\VWHPLH�RGQLHVLHQLD�R]QDF]D�� 
ĝH�ODPSD�OXEL�VUHEUR"

To stereotyp. Wcze!niej u#ywali!my tran-
zystorów: Gryphona, Chorda, Krella, Mark 
Levinsona. Na lampie po prostu s"yszymy 
wi$cej, ale jakie! 60 % naszych klientów 
kupuje kable Albedo do elektroniki solid-
state.

1D�NRQLHF�SURV]Ú�SRZLHG]LHÊ� 
FRĂ�ZLÚFHM�R�%HJLQQLQJX�

To po"%czenie cienkiej ta!my i plecionki 
cienkich drucików na #y"$ gor%c%. Ze-
wn$trzna izolacja to PVC, a wtyki cechuje 
do!& niska rezystancja, cho& nie s% posre-
brzane. W tej cenie nie byli!my w stanie 
zmie!ci& platerowania. Ze wzgl$du na kon-
strukcj$ kabla wersja XLR nie b$dzie do-
st$pna. Nie b$dzie te# raczej odpowiednika 
g"o!nikowego. Oczywi!cie jeste!my w sta-
nie wyprodukowa& go w niskiej cenie, ale 
na razie nie mamy pomys"u, jak sprawi&, 
#eby dobrze gra". Tymczasem poprzesta-
niemy na "%czówce. Jest tania, dobra i nie 
przyniesie nam wstydu.
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