
Italika 

Stalówka 
 Leonardt TAPE - dostępne są w 7 różnych rozmiarach końcówki: od 0,5 mm do 4 mm.  

Na początek przygody z kaligrafią polecam rozmiar 2 mm. 

Charakteryzuje się skośnie ściętą końcówką i zbiorniczkiem na atrament umieszczony u góry stalówki. 

 Mitchell lub Speedball – u tych producentów możecie znaleźć stalówki ścięte dla osób leworęcznych. 

 

Obsadka 

 Obsadka lakierowana Deml  

Wybór obsadki jest kwestią indywidualną, występuje wiele rodzajów obsadek: drewniane, lakierowane, 

rzeźbione etc.  

Najczęściej wybór tej najprostszej drewnianej okazuje się najlepszy, taką też obsadkę polecam na początek 

przygody – drewnianą, lakierowaną na czarno, sprawdza się najlepiej. Stalówkę mocujemy w obsadce przy 

samej krawędzi (w obręczy obsadki powinno być nacięcie).  

 

Czyszczenie narzędzi: Należy pamiętać, że obsadek - tych drewnianych - nie moczymy w wodzie. Wyciągamy 

naszą stalówkę i tylko ją, po każdym pisaniu myjemy pod kranem, możemy użyć gąbeczki i płynu do naczyń, 

nie używamy mydła, które powoduje tłustą powłokę na stalówce i podczas kolejnego pisania tusz nie chce 

spływać w sposób właściwy ze stalówki na papier. Nie moczymy zbyt długo stalówki w wodzie, po 

wyczyszczeniu od razu wycieramy do sucha. 

 

Atrament 

 Pelikan 4001 

Dostępne jest wiele atramentów, które świetnie spisują się w kaligrafii, ważne jest by nie był to zbyt gęsty 

tusz, tak by nie zatkał naszej stalówki. Najlepszym wyborem będzie atrament, który przeznaczony jest do piór 

wiecznych, na rynku dostępny w wielu kolorach. 

 

Papier 

 Double A 

 Navigator 

Podobnie wygląda sytuacja z papierem; jest bardzo dużo papierów, które nadają się do kaligrafii, ważne jest 

by sprawdzić czy nasz papier dobrze współgra z atramentem. Atrament nie może nam zbyt mocno wsiąkać w 

papier - nie może tworzyć „pajączków”, chcemy uzyskać litery o idealnych brzegach (chyba, że specjalnie 

uzyskujemy „defekt” i jesteśmy tego w pełni świadomi).  

 

Przed zaopatrzeniem się w materiały, zalecam sprawdzenie zasobów jakie mamy w domu, często okazuje się, że posiadamy 

napoczęty atrament, papier, wieczne pióro, marker, być może stalówkę i obsadkę, których używali Wasi rodzice czy 

dziadkowie w szkole. 



 

Italika 

zwana również kursywą humanistyczną, jest stylem pisma datowanym na przełom XV i XVI 

wieku. Wywodzi się z Włoch, powstała z renesansowego pisma książkowego, naśladując 

minuskułę karolińską. Wprowadzona zmiana kształtu niektórych liter, łączenie ich oraz 

pochylenie lekko w prawo, umożliwiło szybsze pisanie zachowując jednocześnie elegancki 

styl. Krój jest czytelny i stosunkowo łatwy do nauki, daje też możliwości własnej interpretacji 

podczas coraz bardziej biegłego pisania. 

 
Liniuszki 
 

 Liniuszki znajdziecie w jednym z załączników, dostosowane są do stalówki ściętej o rozmiarze 2 mm. 

Przygotowane linie pozwalają trzymać proporcje, odpowiednie odległości oraz nachylenie liter. Nie ma 

uniwersalnych liniuszek, które moglibyśmy wykorzystać do każdego stylu pisma. Jeśli wykorzystujecie inny 

rozmiar stalówki niż 2 mm możecie sami stworzyć linie pomocnicze za pomocą linijki i ołówka. Pamiętajcie, że 

rozmiar liniuszka dostosowujemy do rozmiaru stalówki jaką piszemy, wykreślając pięć szerokości stalówki 

otrzymujemy rozmiar litery małej – minuskuły. Na przykładzie stalówki o rozmiarze 2 mm – litera mała zawiera 

się w polu środkowym i ma 10 mm, litera wysoka oraz litery z wydłużeniami (górnymi bądź dolnymi) mają 20 

mm, litera wielka – majuskuła ma rozmiar 15 mm. Italika jest lekko pochyłym stylem pisma, zalecany kąt jej 

pochylenia to 9° (linie pomocnicze w załączniku mają wykreślony skos 9°). 

 

Pozycja i ułożenie dłoni 
 

 Pozycja ciała, którą wybieramy podczas pisania ma być dla nas najbardziej naturalna i wygodna, nie 

przekrzywiamy naszego ciała, papier również ułożony jest równo. Łokcie opieramy o blat, pióro trzymamy 

pewnie i naturalnie, opierając na palcu środkowym. Pióro utrzymujemy pod kątem 45° względem kartki. 

Zmiana kąta wyjściowego wpływa na zmianę szerokości elementów litery. Na początek zalecam trzymać się 

kąta 45°, kiedy nabierzecie wprawy w pisaniu oraz poznacie podstawy, możecie zacząć się „bawić” literami i 

kształtami, zmieniając delikatnie kąt trzymania narzędzia względem kartki. 

 Osoby leworęczne by uzyskać odpowiedni kąt nachylenia i swobodę pisania powinny przekręcić lekko kartkę. 

Dobrym sposobem jest ułożenie kartki by litery pisać od góry do dołu, a nie od lewej do prawej, tak jak jest to 

w przypadku osób praworęcznych.  

 

Pamiętajcie o robieniu przerw podczas ćwiczeń, jest to bardzo ważne ponieważ kaligrafowanie jest niezwykle 

wciągającym zajęciem i tracimy przy nim poczucie czasu. 

 

Powodzenia! 
 

 

 

 

 


