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Prowadzenie korespondencji i pisanie tekstów w domu 

 
 

"Człowiek zniknął, jego zwłoki w proch się rozsypały, jego współcześni złączyli 
się z ziemią. I księga tylko sprawia, że pamięć o nim krąży z ust do ust. Pismo jest 

bowiem bardziej pożyteczne niźli dom z kamienia, niż grobowiec na Zachodzie, 
lepsze jest niż rozkoszny pałac, niż pomnik w świątyni" 

 
(papirus Cheaster Beatty IV) 

 
Pismo pojawiło się stosunkowo późno (ok. 5-6 tys. lat temu). To system znaków, 

pozwalających na widzialne utrwalanie myśli w konkretnym języku. Pismo wynajdywano 
kilkakrotnie i całkowicie odrębnie w wielu centrach kulturowych. Początkowo, jeszcze w 
epoce wspólnot pierwotnych, człowiek wytworzył pierwsze znaki pamięciowe 
(mnemotechniczne), a także sposób komunikowania wiadomości za pomocą przedstawienia  
ich w formie obrazkowej. 

 

 
 

Fotografia przedstawia przykład takich wiadomości. Za prawzory pisma można uznać rysunki 
naskalne (petroglify) bądź też rysunki na różnego rodzaju kawałkach drewna, ponieważ służą 
do utrwalenia treści myślowych, na użytek innych ludzi. Pismo obrazowe można odczytać 
bez znajomości języka, gdyż znaczenie mają przedmioty narysowane same przez się, a nie ich 
nazwy. Pamiętać jednak należy o indywidualnym sposobie postrzegania. Co za tym idzie, 
istnieje konieczność używania wyrazów o umownym stałym znaczeniu po to, aby pismo 
zostało właściwie zinterpretowane. 

Dalszą drogę sposobowi komunikowania się otworzyło połączenie pisma z elementami 
mowy. Używane w piśmie znaki, coraz bardziej upraszczane, wyobrażały najpierw pojęcia, 
następnie wyrazy, potem sylaby, a w końcu głoski. Stąd pisma: wyrazowe (każdy wyraz 
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wymaga osobnego znaku np. współczesne pismo chińskie), sylabowe, i wreszcie 
alfabetyczne. 

Hieroglify były pismem starożytnych Egipcjan (święte pismo), powstałe na zasadzie 
pisma obrazowego. Sztuka pisania stanowiła tajemnicze, ekskluzywne narzędzie, jej 
znajomością mogli się szczycić tylko nieliczni spośród mieszkańców Egiptu. Na ewolucję 
egipskich hieroglifów wpłynęła dostępność papirusu. Powstawały teksty pisane, nie 
rzeźbione, zdecydowanie bardziej podatne na zmiany. Pojawiły się różne odmiany, style 
pisma hieroglificznego. Do nowego sposobu zapisu stosowano także inne narzędzia pisarskie 
- trzcinowe pędzelki. Warsztat pracy egipskiego skryby składał się z: etui z trzcinowymi 
piórami (od lewej), tabliczki do wygładzania papirusu (u dołu), podwójnego kałamarzu na 
atrament czerwony i czarny; noża do papirusu zakończony kaczym dziobem (po prawej). 

 

 
Ilustracja z książki G. Jean: Pismo - pamięć ludzkości. Wrocław 1994, s.39 

 
Zestaw narzędzi do pisania, od góry: etui z trzema otworami na inkaust i trzcinkami, etui na 
trzcinki i kilka zużytych trzcinek. 
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Stylus i kałamarz 

 

 

 

 

 
 

 

 

Różne rodzaje stylusów służących 
do pisania inkaustem oraz rycia w wosku  

 

  
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

  Rzymski kałamarz 
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Rzymski kałamarz 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pędzelki chińskie z dekoracją z laki, pochodzą z okresu dynastii Ming..  

Kształt znaków zależy w dużej mierze od pędzelka i jego cienkiego zakończenia. Znaki kreśli 
się koniuszkiem unikając nachyleń, które niszczą jego koniec. Zasada poprawnej kaligrafii 
polega na jak najdłuższym pisaniu bez zamaczania w atramencie. Pędzelek trzyma się 
pionowo nad kartką. Niemożliwe jest wprowadzenie jakichkolwiek poprawek ze względu na 
szybkie wchłanianie atramentu przez papier. 
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Ok. III w. n.e w Egipcie pod wpływem kultury greckiej, do użytku wszedł nowy 
rodzaj pisma oparty na alfabecie greckim. Egipcjanie dodali do tego alfabetu siedem znaków. 
Pismo to nazwano pismem koptyjskim, którym posługiwali się chrześcijanie egipscy. 

 

Ostrakon koptyjski pochodzący z VI w. n.e., zawiera list biskupi.  
 

Pismo koptyjskie stosowane było najczęściej do korespondencji prywatnej, urzędowej, do 
dokumentacji urzędowej i administracyjnej. Rzadko spotyka się utrwalone tym pismem teksty 
literackie lub naukowe. Podkładem pisarskim dla pisma koptyjskiego były: papirus, 
pergamin, ostrakony, tabliczki drewniane oraz papier. Znaki tego pisma mają orientację 
poziomą od lewej do prawej, bez odstępów między wyrazami. 

Jedną z form pisma ukształtowaną w starożytnym Egipcie ok. trzeciego tysiąclecia p.Chr. 
było pismo hieratyczne, które uważa się za uproszczoną formę pisma hieroglificznego. 
Uproszczenie polegało na ułatwieniu zapisu znaków. Hieratyka używana była powszechnie, 
przede wszystkim jednak na potrzeby handlu. Stosowano w nim proste i pochyłe znaki, stąd 
nazywa się je także kursywą. 

 
 

Karta papirusu z pismem hieratycznym 

 
 
Pismo hieratyczne utrwalano najczęściej na zwojach i arkuszach papirusowych oraz 
ostrakonach. Stosowano do tego pędzelek z trzciny i „czarnego tuszu”. Pismo to dominowało 
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przez dwa i pół tysiąca lat, dopiero ok. 600 r. p.Chr. zostało wyparte przez inną kursywę - 
demotykę.  

 

Karta papirusu z pismem demotycznym 

Pismo demotyczne było jeszcze bardziej uproszczone, stosowano w nim mnóstwo skrótów, 
ligatur i nietypowych cech ortograficznych, które uniemożliwiają zestawienie go z 
hieroglifami. Demotykę zapisywano na ostrakonach i papirusach, później na stelach 
kamiennych do napisów nagrobnych. Pisząc używano kalamusa (trzcinowego pióra) a 
wcześniej pędzelka. 

Mówiąc o stosowanych przez Egipcjan materiałach pisarskich jako pierwszy należy 
wymienić kamień. Wykorzystywano go głównie do tekstów pisanych hieroglifami. 
Hieroglificzne inskrypcje wykuwano na ścianach świątyń oraz grobowców, na posągach, 
stelach, urnach i innych obiektach kultu i rytuału. Pisma egipskie były jedynym spośród 
archaicznych pism posiadającym znaki odpowiadające pojedynczym spółgłoskom. Od III 
tysiąclecia p.n.e. używano papirusu wytworzonego z włókien roślin o tej samej nazwie. Ten 
materiał pisarski rozpowszechnił się później w krajach śródziemnomorskich. Z cienkich, 
szerokich włókien papirusu sklejano arkusze, które prasowano i suszono na słońcu. Następnie 
arkusze łączono w zwoje. Na papirusach pisano specjalnym piórem z trzciny zwanym 
kalamos, kreśląc po ok. 40 znaków w kolumnach od prawej ku lewej. Gotowe zwoje były 
zaopatrzone w drążki, ułatwiające czytającemu rozwijanie zwoju. Papirus był materiałem 
stosunkowo kruchym i nietrwałym. Papirus pozostał podstawowym materiałem 
piśmienniczym wczesnego średniowiecza - w kancelarii papieskiej używano go aż do XI 
wieku. Materiał piśmienny zwany pergaminem był sporadycznie używany w Egipcie już od 
XIII wieku p.n.e. Do wyrabiania pergaminu używano skór owczych, kozich i cielęcych. 
Materiał ten był zbyt mało elastyczny, aby sporządzać zwoje, toteż cięto go na karty, które 
razem zszywano, w ten sposób powstała używana do dziś forma książki. Pergamin zyskał 
popularność w II i III wieku. Wspomniany już ostrakon, to skorupka gliniana służąca w 
starożytności do krótkich notatek Wprowadzenie papieru w średniowieczu ograniczyło użycie 
pergaminu do dokumentów urzędowych. Najstarszy dotąd znaleziony papier z konopi odkryto 
w Chinach, w grobowcach ówczesnej dynastii Han (180-50 p.n.e.). Będąc tanim i stosunkowo 
trwałym materiałem piśmiennym, papier znalazł też z czasem w Chinach i inne zastosowanie, 
m.in. do wyrobu tapet, banknotów i kart do gry. Papier był monopolem chińskim do połowy 
VIII wieku. Sztuka wyrobu papieru rozpowszechniła się na średniowieczną Europę. Pierwszy 
w Polsce młyn papierniczy uruchomiono w Gdańsku (1473 rok). Papier miał wiele zalet w 
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porównaniu do znanych wcześniej materiałów piśmiennych - był trwalszy i tańszy od 
papirusu (stosowanego w Egipcie od III tysiąclecia p.n.e.), a nieporównanie tańszy od 
pergaminu. Zapotrzebowanie na papier szybko rosło, zwłaszcza w związku ze stosowaniem 
od połowy XV wieku druku.  

Nazwa alfabet powstała z połączenia dwóch znaków: aleph, oznaczające "A" oraz 
beth, czyli "B". Oznacza ona zamknięty szereg następujących po sobie zawsze w tej samej 
kolejności liter. Coraz bardziej utwierdza się zdanie, że korzeni alfabetu należy poszukiwać w 
Egipcie. Od hieroglifów poprzez pismo starosemickie prowadzi droga rozwoju alfabetów 
greckiego i łacińskiego, a wreszcie do pism wszystkich kulturalnych narodów. Z odmiany 
zachodniej powstało pismo łacińskie, ze wschodniej zaś wywodzi się cyrylica. W ciągu lat 
wykształciła się jedna forma pisma (ok. 403 p.n.e.) zwana greckim alfabetem klasycznym. W 
V w. p.n.e. Grecy posiadali już alfabet składający się z dwudziestu czterech liter  
(17 spółgłosek i 7 samogłosek). Dalsza ewolucja pisma rozwinęła się w kierunku stylów, 
powstało pismo "większe" - majuskuła oraz pismo "małe" - minuskuła.  
Pismo greckie cechowała prostota, przewaga kreski pionowej i jednakowa wysokość liter oraz 
stosowanie form trójkątnych i okrągłych. 
 

  
Grecka majuskuła 

 
Majuskuła to pismo, którego wszystkie litery są duże i posiadają jednakową wysokość. 
Używano jej w piśmie książkowym oraz do rycia w kamieniu. Była to pierwotna wersja 
pisma zarówno w starożytnej Grecji, jak i w Rzymie. 
 

 
Grecka uncjała 
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Zmiana materiału pisarskiego z papirusu na pergamin wpłynęła na modyfikację pisma. Gładki 
pergamin pozwalał na kreślenie linii zaokrąglonych. Tak powstała uncjała. Pismo to zaczęto 
stosować na początku naszej ery. Długo jeszcze używano jej do pisania nagłówków. 

 

Grecka minuskuła 

Pismo składające się z małych liter o różnej wysokości. Dają się one wpisać między cztery 
poziome linie: a b c d e f g. Minuskuła była używana nieco później, z przekształcenia greckiej 
kursywy (pisma pochyłego) i wydłużania kresek pionowych. Początkowo sposób zapisywania 
był nieco odmienny od współczesnego, mianowicie od prawej do lewej strony, następnie 
zmodyfikowano ten sposób pisząc raz od prawej, raz od lewej, aż w końcu pisano już w 
sposób przyjęty aż do dziś - od lewej do prawej. 

Praktycznie każda wielka kultura rozwinęła się i utrzymała pod wpływem 
wynalazku pisma. Stosowano różne techniki: od glinianych tabliczek z wyrytymi znakami, 
utrwalanymi przez wypiekanie, przez zapisane lub zamalowane tuszem arkusze papieru, 
papirusu lub pergaminu, aż po oszałamiające rozmiarami płyty, posągi i grobowce ozdobione 
płaskorzeźbami znaków. Niezależnie od metody, napisy powstawały bezpośrednio 
ludzką ręką, a ich trwałość umożliwia odczytywanie wielu z nich do dziś. 

Narzędziem pisarskim, które jest nam znane jest kałamarz. To naczynie na pióra 
pisarskie lub atrament, stosowane powszechnie przed wynalezieniem pióra wiecznego. W 
starożytnych Chinach i Egipcie już 4 tysięcy lat temu do pisania na papirusach używano tuszu 
wyrabianym z sadzy drzew iglastych zmieszanych z olejami i klejem rybnym z dodatkiem 
piżma i kamfory jako substancjami zapachowymi. Tusz został wynaleziony na początku III 
tysiąclecia p.n.e., a w Europie zastosowano go do kreślenia na początku XIX wieku. Należy 
wspomnieć o specjalnym rodzaju atramentów stanowiących atramenty sympatyczne 
("tajemne"), dające pismo niewidoczne, które można ujawnić za pomocą specjalnych 
zabiegów lub ingrediencji (np. przez podgrzanie lub zwilżanie odpowiednim odczynnikiem). 
Obecnie atrament został wyparty przez różnego rodzaju tusze stosowane w długopisach.  

Pióro wieczne wynalezione zostało przez człowieka na długo przed ołówkiem. 
Odkrył w roku 1922 takie pióro w pochodzącym z XIV wieku p.n.e. grobowcu 
Tutenchamona. Nie było ono dosłownie wieczne: była to zaostrzona z jednego końca 
trzcinowa rurka umieszczona w miedzianej oprawce z ciemnym atramentem. Do końca XVIII 
wieku popularne były pióra gęsie, których największą wadą było konieczność częstego 
ścinania końcówki, aby nadać jej stożkowy kształt umożliwiający pisanie. 

W latach 1808-1809 powstają pierwsze zaawansowane pióra metalowe. Jednak nie 
stały się one popularne ze względu na swoją wysoką cenę. Zmieniło się to około roku 1822 r. 
, kiedy zaczęto je produkować maszynowo. Podjął się tego Samuel Harrison, który w ok. 
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1780r. zbudował prototyp pióra. Lewis Edson Waterman w roku 1883 wynalazł pierwsze 
wieczne pióro z regulowanym dopływem atramentu. Poprzednie pióra z wbudowanymi 
zbiorniczkami atramentu miały ruchomy trzpień, którym od czasu do czasu należało poruszać, 
by zapewnić swobodny przepływ atramentu. Ważnym etapem w rozwoju produkcji piór było 
wynalezienie nowych materiałów, który posłużyły do wytwarzania korpusu pióra, były to 
m.in. ebonit (1839 r.) i celuloid (1870 r.) oraz opracowanie przez firmę Parker specjalnego 
systemu uniemożliwiającego samowolne ściekanie atramentu ze stalówki. Wspomnianą 
stalówkę opracowano jako następstwo stosowanych wcześniej do pisania ptasich piór, które 
łatwo się łamały i zbyt szybko zużywały. Stalówkę natomiast można było zamocować tylnym 
końcem do kawałka drewnianego kołka zwanego obsadką i w ten sposób pozbyć się 
niewygodnego operowania słabym i nietrwałym ptasim piórem. Dalszy rozwój technik 
pisarskich zaowocował wiecznym piórem, którego stalówka z nierdzewnej stali jest zwykle 
pozłacana, ma na końcu dodatkowe zgrubienie z irydu, a atrament do niej dostarczany jest nie 
przez moczenie jej co chwilę w kałamarzu, tylko dostarczany jest ze zbiorniczka we wnętrzu 
obsadki. Obecnie wieczne pióra są rzadziej używane ze względu na swoją cenę, jednak przez 
wiele osób są cenione ze względu na mniejsze zmęczenie osoby piszącej oraz ze względu na 
większą estetykę kreślonych znaków. W niektórych środowiskach używanie wiecznego pióra 
jest oznaką prestiżu użytkownika. Obecnie najpopularniejsze są pióra napełniane za pomocą 
specjalnej pompki z kałamarza lub pióra na specjalne naboje. Wiele piór stanowi prawdziwe 
dzieła sztuki i osiąga zawrotne ceny.  

 

               
 
Stalówka - najważniejsza część wiecznego pióra 

Innym narzędziem do pisania na papierze lub drewnie jest ołówek. Cechuje się on 
czarnym lub szarym kolorem, oraz możliwością zmazania. Nazwa pochodzi od ołowiu, który 
był używany do pisania w starożytnym Egipcie, Grecji oraz Rzymie. Znalezienie w 1564 roku 
czystego grafitu, sprawiło, że zaczęto stosować go zamiast ołowiu, jednak nazwa ołówek 
pozostała. Współczesny ołówek jest cienkim prętem wykonanym z grafitu oraz kaolinu w 
drewnianej oprawie. Podczas pisania na powierzchni kartki lub drewna pozostaje ścierający 
się grafit. Ołówek należy naostrzyć, gdy wystający grafit ulegnie starciu lub stępieniu. W tym 
celu ścinamy część drewnianą oprawy, aby dotrzeć do grafitu, który znajduje się dalej. 
Twardość oraz odcień ołówka zależy od proporcji pomiędzy grafitem, a kaolinem z nim 
zmieszanym. Im więcej grafitu, tym ciemniejszy, oraz bardziej miękki jest ołówek. Natomiast 
większa ilość kaolinu sprawia, że ołówek jest twardszy i jaśniejszy. Ołówki o stopniu 
twardości oznaczonym symbolem HB (hard and black) są używane najczęściej. Oznaczenie 
ołówków symbolem B, B2, B3 itd. mówi o większej zawartości w nich grafitu, natomiast 
ołówki z większą ilością kaolinu to H, H2, H3 itd. Produkuje się też ołówki automatyczne, o 
plastikowej lub metalowej oprawce, zbliżonej do długopisu. Używa się w nich wymiennych 
wkładów grafitowych, które w miarę ścierania się są wysuwane dalej. Ołówki automatyczne 
dają możliwość stosowania cieńszych prętów grafitu, a w konsekwencji uzyskanie znacznie 
cieńszych linii. 
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Ołówek HB 
 
 

          
 

 
Ołówki: ciesielski, z gumką, oraz zwykłe   Ołówki automatyczne i mechaniczne 
 
Ślady po ołówku początkowo wycierano chlebem. W 1770 roku zawdzięczamy Josephowi 
Priestleyowi odkrycie gumki do mazania. Zauważył on, że kawałek kauczuku świetnie nadaje 
się do wycierania śladów ołówka. Grafitowy pył schodzi wraz z włókienkami celulozy, nie 
uszkadzając papieru. Połączono ołówka z gumką około 1850 roku, a w marcu 1858 roku 
ołówek z gumką opatentowano. 

Ołówek z kolorowym grafitem tzw. kredka służy do pisania i malowania. To 
laseczka z masy złożonej z kredy lub gipsu z domieszką kleju i barwnika. Pierwsze kredki 
dziecięce można było kupić w 1903 roku. Początkowo było ich w pudełku osiem (czarna, 
brązowa, niebieska, czerwona, fioletowa, pomarańczowa, żółta i zielona). Pierwsze kredki 
były produkowane ze sproszkowanych pigmentów i oleju lub wosku. W 1957 roku, pojawiło 
się 40 nowych kolorów. Obecnie jest ich ponad 120. Kredki można podzielić na ołówkowe (w 
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których kolorowany węgiel drzewny znajduje się wewnątrz drewnianej oprawki), pastelowe i 
świecowe. 

Najbardziej powszechnym przyborem do pisania jest długopis. Składa się on z rurki 
napełnionej niezmywalnym tuszem, zaopatrzonej w końcówkę piszącą, zawierającą metalową 
kulkę. Podczas pisania kulka obraca się rozprowadzając równomiernie tusz po kartce papieru. 
Pierwszy użyteczny model długopisu powstał w latach 40. XX wieku. Po opatentowaniu tego 
wynalazku armia brytyjska zakupiła licencję i rozpoczęła produkcję długopisów dla RAF (dla 
pilotów nawigatorów). Wkrótce potem, w 1945 roku, długopisy pojawiły się w wolnej 
sprzedaży. Początkowo długopisy były bardzo drogie, gdyż stanowiły rzadkość i traktowane 
były jako prawdziwy cud techniki, dopiero w 1953 roku we Francji pojawił się tani długopis 
jednorazowy. Ostatecznie upowszechnił się długopis konstrukcji Amerykanina M. Reynoldsa. 
W Polsce pierwsze długopisy pojawiły się w 1950 roku. 

  

 

Rewolucję przyniosło opanowanie druku — najpierw przez rycie gotowych matryc, 
a następnie za pomocą odlewanej czcionki.. Pismo stało się narzędziem codziennego użytku. 
Mimo to wszelkie notatki wciąż musiały być wykonywane ręcznie i jedynie wielkie dzieła 
książkowe ukazywały się drukiem. Pismo stało się powszechne.  
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Kolejną rewolucją okazała się maszyna do pisania. To mechaniczne, 
elektromechaniczne lub elektroniczne urządzenie posiadające klawisze, które naciskane 
powodują wydrukowanie określonych znaków. Zamiast składać rękopis do drukarni i płacić 
za druk kilku egzemplarzy można było przekazać tekst maszynistce i we względnie krótkim 
czasie uzyskać kilka potrzebnych kopii. Można było również samemu zasiąść do maszyny 
bez konieczności sięgania po pióro czy długopis. Maszyny do pisania pojawiły się też szybko 
w biurach, dając możliwość szybkiego przygotowywania pism. Pierwszy użyteczny model 
maszyny do pisania skonstruował w 1867 roku Amerykanin, Christopher Latham Sholes.  

Urządzenie powstało zupełnie przypadkowo. 
W trakcie prac nad skonstruowaniem automatu 
numerującego strony książek Sholes pomyślał, 
że po niewielkich modyfikacjach maszyna 
mogłaby służyć do pisania tekstu. Maszyna 
była uruchamiana przez naciskanie pedałami, 
ponieważ Sholes zastosował podobny napęd, 
jak w ówczesnych maszynach do szycia. Od 
1876 roku wytwarzano seryjnie udoskonaloną 
już maszynę do pisania. Elektryczne maszyny 
do pisania pojawiły się na rynku około 1920 
roku. Około 1960 roku, amerykański koncern 
IBM opracował nowego typu maszynę do 
pisania, w której czcionki osadzone na 
osobnych dźwigniach zastąpiono specjalną 
głowicą obrotową. W Polsce maszyny do 
pisania wytwarzane były już przed wojną, w 
Warszawie i w Radomiu w zakładach 
"Łucznik". Jednym z pierwszych nabywców 

maszyny do pisania (1874) był Mark Twain, który w 1882 roku napisał na kupionej za $125 
Życie na Missisipi. Pierwszym europejskim stukającym pisarzem był Lew Tołstoj, zaś 
polskim - Bolesław Prus (1897). Maszyny produkowane na początku XX wieku miały już 
praktycznie wszystkie te elementy, które mają współczesne nam maszyny - czterorzędową 
klawiaturę w układzie QWERTY, wydzielony klawisz spacji, czcionki uderzające papier 
przez taśmę barwiącą, używanie jednego klawisza zmiany dla dużych i małych liter. Nie tylko 
wprowadzono do biur maszyn do pisania, ale również zapoczątkowano w USA i szybko 
przeniesiono do Europy nową koncepcję organizacji pracy biurowej. Ostatnim ważnym 
wynalazkiem, który przyczynił się do ostatecznego ukształtowania się mechanicznych 
maszyn do pisania w znanym nam do dziś kształcie była zmiana mechanizmu do pisania tak, 
że piszący mógł na bieżąco obserwować powstający tekst. W roku 1889 pojawiła się pierwsza 
naprawdę przenośna maszyna do pisania - Blick Model 7. Jeszcze w latach XX z maszyn do 
pisania wyewoluowały maszyny szyfrujące. 

 

Bogato zdobiona maszyna  
Ch. L. Sholesa - prototyp Remingtona 
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Najsłynniejsza z nich - skonstruowana przez Arthura 
Scherbiusa w 1918 roku i wprowadzona na wyposażenie 
Wehrmachtu w 1926 roku Enigma nie była zaopatrzona 
w czcionki i taśmę tylko żaróweczki z literami, gdyż 
wynik jej pracy był zwykle przesyłany radiowo 
alfabetem Morse'a. 

 Mechanizmy maszyn do pisania zapoczątkowały też 
konstrukcję dalekopisów (teleksów) - które w sumie nie 
są niczym innym, jak elektryczną maszyną do pisania ze 
zdalną klawiaturą i telefonicznym urządzeniem do 
wybierania numeru. To telegraficzny aparat piszący 
(drukujący), sterowany na odległość impulsami 
elektrycznymi. Próby budowy takich urządzeń 
podejmowano już w latach czterdziestych XIX wieku. 
Pierwszy praktyczny aparat tego rodzaju skonstruowano 
dopiero w 1855 roku.  

Z czasem powstawały coraz to inne, ciekawe rozwiązania aparatów szybkopiszących, m.in. 
Ch. Wheatstone'a (1875 rok), Siemensa (1912 rok). 
Początków dalekopisu należy szukać w próbach skonstruowania telegrafu do prywatnego 
użytku, podejmowanych przez E. Graya (1871 rok), B. Hoffmana (1894 rok). Około 1920 
roku pojawiły się rozmaite dalekopisy o współczesnej konstrukcji, m.in. firma Siemens & 
Halske skonstruowała własny dalekopis, przekształcając odpowiednio szybkobieżny aparat 
telegraficzny Siemensa. Urządzenie było wyposażone w klawiaturę w stylu maszyny do 
pisania do wprowadzania wysyłanych wiadomości oraz w rolkę papieru do drukowania 
odbieranych wiadomości.  
 

Nie można pominąć bardzo kiedyś 
popularnych maszyn "indeksowych". W XIX 
wieku kiedy maszyna do pisania była bardzo 
droga, wielu producentów chciało stworzyć 
tanią i powszechnie dostępną maszynę do 
pisania. W ten sposób narodziła się maszyna 
"indeksowa" - w której wybierano znak - 
najczęściej rysikiem na specjalnej tabliczce, 
lub obracając kołem z literami - a następnie 
naciskając odpowiedni klawisz lub 
dźwigienkę dosuwano czcionkę z wybraną 
literą do papieru. Na maszynie indeksowej nie 
można było pisać szybko. Elektroniczne 
urządzenie łączące w sobie edytor tekstów i 
drukarkę to wapro. Ma ono w pamięci 
zaszytych ponad 3'000 znaków i edytor ganji 
pozwalający tworzyć własne znaki. Pierwsze 

wapro weszły na rynek w latach 50. Największymi producentami obecnie tych popularnych 
urządzeń są Sharp, Toshiba i NEC. 
Inną ciekawostką są maszyny z głowicą kulkową. Dopiero technologia XX wieku pozwoliła 
firmie IBM zaprezentować maszynę, w której zamiast ułożonych w wygodnym koszyczku 
czcionek zastosowano kulkę z czcionkami poruszającą się w dwóch płaszczyznach. Zaletą 

 

Enigma - najsłynniejsza  
maszyna szyfrująca 

 

Maszyna indeksowa 
Mignon - AEG 
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największą  tego wynalazku była łatwość zmiany kroju czcionki (dla tradycyjnych maszyn do 
pisania jest to niedostępne). IBM pomysł ten zastosował również do drukarek 
komputerowych. Było to o tyle ważne, iż stosowane ówcześnie drukarki mozaikowe (igłowe) 
oraz wierszowe miały dość niską jakość druku, z pewnością nie wystarczającą dla 
prowadzenia korespondencji. Przyzwoitą jakość druku w drukarce komputerowej udało się 
uzyskać dopiero w roku 1975 wprowadzając (drogą i trudną w obsłudze) drukarkę laserową. 
 
 

 Jedna z pierwszych maszyn do pisania, ok. 1889 
 
 
 
 

 Maszyna do pisania Olivetti, lata 50. XX wieku 

1865: "The Writing Ball" - Rasmus Malling-Hansen 
 
 

 Elektryczna maszyna do pisania jako monitor komputera 
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 Austin Burt ok. 1829 
 
 
 

 Xavier Progin ok. 1833 

 

 

 Giuseppe Ravizza 1855 
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       Malling Hansen 1867 
 
 
 
 

      Sholes & Glidden 1874 
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  Yost 1888 

 

 

    Smith Premier-1 1888 

 

 

 Densmore 1891 
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 Underwood 1896 

 

 

 Predom Łucznik 1001 1976  

 

 Łucznik 1301 1982 
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Ostatni etap rewolucji rozpoczął się w latach osiemdziesiątych XX wieku, a jego 
podstawowym narzędziem stał się komputer. Ta niepozorna skrzynka została stworzona 
by usprawnić obliczenia, później stała się centrum rozrywki, aż wreszcie ktoś wpadł 
na pomysł, by zastąpiła maszynę do pisania. Mania komputerowej edycji tekstu ogarnęła cały 
świat. Komputer z zainstalowanym edytorem tekstu ma znacznie większe możliwości niż 
prosta maszyna do pisania. W przypadku maszyny każde uderzenie klawisza nanosi na papier 
jeden znak. Jeżeli popełnimy przy tym jakiś błąd lub zechcemy zmienić całe zdanie, musimy 
wszystko napisać od początku, bądź posłużyć się gumką. Wszystko wygląda inaczej, jeśli do 
pisania używamy komputera. Każdy wprowadzony znak pojawi się najpierw na ekranie 
monitora. Wpisany tekst możemy w każdej chwili dowolnie modyfikować i wydrukować na 
papierze dopiero wtedy, gdy zakończymy wszelkie korekty i będziemy całkowicie 
zadowoleni z rezultatów naszej pracy. Edycja tekstu za pomocą komputera ma też inne zalety. 
Prostym kliknięciem myszy możemy dowolnie przenosić całe zdania i tak formatować całość, 
by zyskała ona na wydruku prawdziwie profesjonalny wygląd. Poza tym wszystko, co 
napisaliśmy możemy zachować na dysku, by w przyszłości móc go otworzyć i ponownie 
wykorzystać. Można było tworzyć kilka wersji tego samego dokumentu bez pracochłonnego 
przepisywania i korygowania. Raz przygotowane pismo można było powielać dowolną liczbę 
razy. W dzisiejszych czasach można nie wiedzieć, czym jest pióro lub długopis, a mimo to 
doskonale radzić sobie w cyfrowym świecie. Palce stukają w klawisze komputera, 
a na ekranie pojawiają się doskonałe kształty liter dowolnego kroju pisma, z ligaturami, 
ozdobnymi znakami cudzysłowu i idealnej długości pauzami i półpauzami. Rezygnacja 
z pisma odręcznego nie jest wielkim problemem. Samo pismo pozostaje w prawie 
niezmienionej postaci, zmieniają się jedynie narzędzia służące do jego tworzenia. Różnica 
polega na tym, że pośrednikiem między człowiekiem tworzącym napis a nośnikiem 
informacji – tabliczką, skałą, kartką papieru – było dotychczas proste narzędzie, a dzisiaj — 
skomplikowany, uniwersalny komputer. Komputer wymaga, co prawda większego nakładu 
pracy przy prostych notatkach, lecz daje prawie nieograniczone możliwości późniejszego 
manipulowania tekstem i przechowywania go. Nawet najlepiej przemyślany tekst zawsze 
wymaga kilku poprawek, a wizja kreślenia słów na papierze skutecznie zniechęca 
do udoskonalania swojego dzieła. Błędy ortograficzne usunie słownik podkreślający 
na czerwono każde nasze potknięcie. Era cyfrowa daje nam szansę zerwania z ograniczeniami 
narzędzia oraz dowolnego zapanowania nad treścią. Trzeba jedynie pamiętać, by dbać 
o tę treść i zapewnić jej długotrwałe istnienie. Cyfrowy zapis znika, bowiem znacznie 
szybciej i łatwiej, niż kartka papieru czy książka. 

   Jednym ze sposobów porozumiewania się na odległość są tradycyjne listy. To 
wiadomość zapisana na kartkach papieru i zapieczętowana lub wysłana do adresata w 
kopercie. List jest prawdopodobnie tak stary, jak stare jest samo pismo. Z tej formy wymiany 
informacji korzystano zarówno w celach prywatnych (np. list do rodziny lub przyjaciela, list 
miłosny), jak i w dyplomacji, nauce, czy działalności religijnej. Od końca XIX wieku list 
tracił na znaczeniu stopniowo wypierany przez szybsze i bardziej bezpośrednie sposoby 
komunikacji. Z przykrością muszę stwierdzić, że sztuka pisania listów pomału zanika. 
Obecnie większość ludzi posiada komputery z dostępem do internetu i komórki. 
Zdecydowanie wzrasta rola komputerów i poczty elektronicznej. Współcześnie wysyłanie 
prywatnych listów należy do rzadkości i związane jest zwykle z koniecznością przesłania w 
kopercie, obok wiadomości, innych przedmiotów: zdjęć, dokumentów, czy zaproszeń. Z 
drugiej strony obecnie wysyła się coraz więcej listów związanych z działalnością komercyjną 
lub reklamową.  
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Telegraf był pierwszym urządzeniem technicznym pozwalającym w sposób 
efektywny przekazywać informacje na dużą odległość w bardzo krótkim czasie. System 
przekazywania informacji za pomocą impulsów elektrycznych przesyłanych przewodami. Już 
starożytni Grecy posługiwali się prymitywnym telegrafem optycznym. Telegraf Morse'a 
wydaje się dzisiaj staromodnym, prymitywnym urządzeniem. W dziejach rozwoju 
komunikacji wynalazek ten odegrał jednak rolę trudną do przecenienia. Zasada działania 
telegrafu Morse'a była bardzo prosta. Urządzenie składało się z dwóch aparatów, połączonych 
drutem elektrycznym. Nadawca, naciskając i puszczając przycisk, zamykał lub otwierał 
obwód elektryczny, powodując przepływ lub brak przepływu prądu. Należało "zaszyfrować" 
poszczególne litery i cyfry tak, by odpowiadały im takie czy inne kombinacje kropek i kresek, 
pojawiających się na taśmie aparatu odbiorczego. W ten właśnie sposób powstał opracowany 
przez wynalazcę telegrafu w 1840r. Alfabet Morse'a. Tak wygląda słowo "informatyka" w 
tym alfabecie (linia / rozdziela poszczególne litery):  

../-./..-./---/.-./--/.-/-/-.--/-.-/.-  

 

Alfabet Morse'a 

Telegraf elektryczny to system przekazywania informacji za pomocą impulsów 
elektrycznych przesyłanych przewodami. Praktyczna postać telegrafu elektrycznego, a ściślej 
mówiąc telegrafu elektromagnetycznego, pojawiła się w latach 1830 - 1840 w wyniku na ogół 
niezależnych prac rozmaitych wynalazców. Około 1822 roku zbudowano telegraf elektryczny 
igiełkowy (wskazówkowy), w którym poszczególnym literom odpowiadały wychylenia igieł 
(wskazówek) pod wpływem pola magnetycznego wytwarzanego przez przesyłane impulsy 
prądu. Telegraf ten nadawał się do eksploatacji. W wyniku dalszego rozwoju sieć kabli 
telegrafu elektrycznego rozprzestrzeniła się na cały świat, a szybkość telegrafowania 
ogromnie wzrosła dzięki zastosowaniu - telegrafii wielokrotnej oraz dalekopisów. 

Wynalezienie radiotelegrafu (radio) zapoczątkowało telegrafię bezprzewodową, 
znajdującą dziś ogromne zastosowanie. Pojawiła się też  fototelegrafia. Około 1905 roku 
powstały pierwsze łącznice telegraficzne ręczne, a około 1933 roku - automatyczne.  

W dzisiejszych czasach technika jest już na wysokim poziomie. Mamy do czynienia 
z listami hybrydowymi różniącymi się od tradycyjnych tym, że są elektronicznie przesyłane z 
komputera nadawcy do dostawcy usług pocztowych, który może przy zastosowaniu środków 
elektronicznych posortować, przesłać i fizycznie wyprodukować listy w rejonie położonym 
najbliżej miejsca dostarczenia. To swoisty pomost pomiędzy pocztą tradycyjną a pocztą 
elektroniczną. Nowoczesne portale umożliwiają wysyłanie tradycyjnych listów, dokumentów 
czy kartek pocztowych poprzez Internet. interPOCZTA jest pionierem w dziedzinie usług 
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określanych mianem Poczty Hybrydowej. Teraz żeby wysłać list, dokument lub kartkę 
pocztową nie musisz wychodzić z domu czy biura. Człowiek oszczędza czas, pieniądze i 
unika kontaktu z operatorami pocztowymi.  
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