
Wrocławska Szkoła Rysunku 
Lista Zakupów dla poszczególnych typów zaj ęć: 

 
 

Zajęcia rysunkowe: 
- Karton  w formacie 50x70 – tzw. Brystol (WSR zamawia kartony z hurtowni, ale na 
pierwsze zajęcia warto przynieść swój ze sobą –z dostępnością kartonów w hurtowniach 
bywa niestety różnie ostatnim czasy). 
- Ołówki: hb, hb, b, 2b, 4b, (po 3-4 sztuki każdy) + przedłużka do ołówków; zamiennie 
możecie stosować ołówki automatyczne o szerokości wkładu 0.9mm-2,5mm i miękkości 
wkładu analogicznym j.w. 
- strugaczka/temperówka/ostrzałka – warto kupić frezującą na korbkę lub automatyczną 
- gumka chlebowa (przypomina plastelinę), gumka automatyczna (przypomina ołówek 
automatyczny) oraz biurowa, zwykła 
 
 
 
Zajęcia Malarskie: 
- tektura 2-3 mm grubości format 50x70 zagruntowana (z obu stron, inaczej się wygina) 
zwykłą farbą emulsyjną (taką do ścian) – zamiennie tablica malarska 50x70 lub płyta 
pilśniowa/ dykta 50x70 zagruntowana farbą emulsyjną – minimum 1 sztuka na każde zajęcia.  
- paleta do mieszania farb minimum  20x30cm (może być z plastiku lub drewna). Paleta jest 
waszą własnością –zabieracie ją ze sobą z pracowni po zajęciach za każdym razem. 
Niektóre osoby stosują duże plastikowe talerze jednorazowe.  
- min 3 pędzle z włosiem nylonowym,  10 lub 15mm, 25 lub 30mm, 45 lub 50mm  
- szkicownik A3 z grubszymi kartkami   
- szmatka „na brudno” (np. do wytarcia pędzli), którą nosicie ze sobą.  
- fartuch, jeśli nie zakładacie ubrań które mogą się pobrudzić (może to być stara sukienka , 
koszula po tacie np.)  
-- farby akrylowe np. z firmy MAIMERI „Acrilico” i TALENS „Amsterdam Acrilic”. Najlepiej 
zakupić większe tubki 200ml. Nieco tańszą opcją są farby firmy MADISI. 
Kolory potrzebne na pocz ątek  to: biały, żółty (cytrynowy i ciepły np. indyjski), niebieski 
(umbra palona i błękit pruski), czerwień podstawowa, zieleń szmaragdowa, brąz ciemny, 
ohra żółta jasna (kolor musztardy) lub iena surowa (jasny brązowy), fiolet.  
Pamiętajcie że nie kupujemy czerni. Można również kupić podstawowy zestaw startowy 
sprzedawany w komplecie przez danego producenta. Zapewne z czasem dojdziecie do tego, 
które z kolorów są waszymi ulubionymi – na których najlepiej się Wam pracuje. 
 
Uwaga: 
- Jeżeli już macie jakieś farby, na których pracowaliście do tej pory – śmiało możecie je ze 
sobą zabrać zamiast kupować nowy zestaw 
 - Kupujemy farby kryjące lub pół-kryjące! Nie kupujemy farb laserunkowych!   
- obok pracowni, an ulicy Kościuszki 49 mieści się sklep Skala – w razie czego mają 
kompletne wyposażenie, którym możecie się posiłkować (od 2020 łącznie z farbami). 
 
Oznaczenia farb: 


