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Bona Nova to projekt digitalizacji kroju Bona, zaprojektowanego w 1971 
roku przez twórcę Polskich banknotów, Andrzeja Heidricha. Naszym celem, 
oprócz nadania mu cyfrowego wymiaru jest poszerzenie istniejącego 
zestawu znaków, opracowanie kapitalików, znaków alternatywnych 
oraz licznych funkcji zecerskich. 
☞
We współpracy z autorem powstaną dwie, zupełnie nowe odmiany – regular oraz 
bold, aby nadać Bonie formę klasycznej triady. Gotowa rodzina będzie 
dystrybuowana na otwartej licencji, na platformie google fonts.
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Anderzej Heidrich (Autor orginalnej Bony)
Wybitny artysta grafik, jest absolwentem Wydziału Grafiki asp w Warszawie. Artysta bardzo upodobał sobie grafikę książ-
kową. Jego prace zdobią m.in. okładki popularnej serii reportaży Ryszarda Kapuścińskiego. Jest twórcą wielu odznaczeń 
wojskowych i ekslibrisów. Stworzył nowy krój pisma, który nazwał „Bona”. Jednak wszyscy bardzo dobrze znamy inne 
Jego dzieła – od przeszło 50 lat posługujemy się zaprojektowanymi przez artystę banknotami, dokumentami i znaczkami 
pocztowymi. Andrzej Heidrich jest autorem, wszystkich banknotów, które od połowy lat 70., były w Polsce emitowane 
przez nbp.

Mateusz Machalski  (Autor digitalizacji Bony oraz projektu nowych odmian)
Ur. 1989; studia na Wydziale Grafiki asp w Warszawie (2009–2014). Dyplom obroniony z wyróżnieniem rektorskim.  
Pięciokrotny Stypendysta Ministra Kultury. Laureat stypendium „Młoda Polska”. Zajmuje się głównie projektowaniem 
graficznym z naciskiem na identyfikację wizualną oraz projektowanie krojów pism. 

Leszek Bielski  (research oraz zaplecze teoretyczno-projektowe)
Ur. 1960; Studia na Wydziale Grafiki ASP w Warszawie w latach 1981-1987 zakończył dyplomem w zakresie projektowania 
graficznego w pracowni prof. Macieja Urbańca. Specjalizuje się w projektowaniu systemów identyfikacji wizualnych, 
plakatów, znaków graficznych oraz grafice wydawniczej. 

Anna Wieluńska  (Pomoc projektowa)
Studia na wydziale Grafiki warszawskiej asp w latach 2012-2017. Dyplom w pracowniach prof. Lecha Majewskiego,  
prof. Błażeja Ostoja Lniskiego, prof. Henryka Gostyńskiego i prof. Doroty Folgi-Januszewskiej obroniony z wyróżnie-
niem rektorskim. Dwukrotna stypendystka Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. W 2016 otrzymała stypendium  
im. Beatrice Warde, ufundowane przez firmę Monotype i Type Directors Club.
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☞  Kroj Bona przez lata występował wyłącznie jako zecerska czcionka  
– używana głównie do druku akcydensów. Ołowiane klocki na stałę znajdu-
ją się w zecerni asp w Warszawie, natomiast orginalne matryce można dziś 
oglądać w Muzeum Książki Artystycznej w Łodzi. Andrzej Heidrich do dziś 
posiada klaser z rysunkami wszystkich znaków – dzięki czemu można było 
wiernie odwzorować założenia projektowe autora. Kazdy znak zostaw wy-
kreślony ręcznie na 10 centrymetrowych blokach tektury.  Jakość rysunków 
wykonanych przy pomocy pędzla i czarnej tempery pokazuje klasę warszta-
tową autora.

O projekcie



☞  Rysunki „Bony” Andrzeja Heidricha



☞  Czcionki „Bony” 



☞  Matryce do odlewania czcionek  „Bony” 
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☞  Pierwszym etapem było zeskanowanie wszystkich rysunków w roz-
dzielczości 1200dpi, dzięki czemu uzyskaliśmy bardzo dokładny obraz każ-
dej litery. Następnie wszystkie znaki zostały automatycznie zamienione na 
krzywe Beziera, żeby otrzymać wstępnie działający font. W kolejnym etapie 
należało wykreślić całość od podstaw– ujednolicić detale, grubości oraz po-
szczególne znaki. Podczas tego procesu wszystkie wprowadzane zmiany były 
konsultowane z panem Andrzejem Heidrichem.

Pierwsza faza digitalizacji



☞  Automatyczna zamiana na krzywe, a wykreślona wersja



☞  Prace nad digitalizacją
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☞  Prace nad projektem Bona Nova zaczeliśmy w październiku 2016 roku. 
Około 2 razy w miesiącu spotykamy się z panem Andrzejem Heidrichem, 
żeby zaprezentować postępy prac, rozwiązać problemy projektowe lub  
poprosić o radę. Spotkania bardzo przydały się zwłaszcza przy projektowa-
niu dwóch nowych odmian – regular oraz bold. Pan Andrzej był bardzo  
pomocny i zaangażowany w ten proces, dzięki czemu nowe style Bony są 
spójne z oryginałem. Spotkania są ciekawą relacją trzech pokoleń absolwen-
tów warszawskiej asp.

O projekcie



☞  Omawianie projektu z autorem☞  Omawianie projektu z autorem



☞  Wydruki próbne z zaznaczoną korektą



☞  Omawianie wariantów ozdobnych z autorem
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☞  Zgodnie z założeniem autora Bona Nova jest klasyczną triadą krojów 
pism: Italic, Regular oraz Bold. Pierwotny projekt pana Andrzeja Heidricha 
został rozwinięty również pod względem ilości znaków. W tym momencie 
każda z odmian posiada ponad 1000 znaków. Składają się na to kapitaliki, 
znaki akcentowe, kilka rodzajów cyfr, ułamki, superscript, subscript, liczne  
ligatury, zestawy stylistyczne, warianty ozdobne oraz rozbudowane znaki  
walut, a także znaki matematyczne. Ze względu na swoje walory Bona może 
być używana do łamania dłuższych tekstów, a dzięki charakterystycznym  
detalom sprawdzi się również w nagłówkach. 

Efekt końcowy



BONA NOVA 173 odmiany Bony w użyciu

Bona Cursive abcd
Bona Regular abcd
Bona Bold abcd
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«Rzeczypospolita»
CÝpriÃn KaMiĿ ŇorwiÐ
{Zażółć gęślą jaźń już teraz}

12.03.1994 czy 12.03.1994

DØLÇE & GÃBÄNŇĄ
info@machalski.wtf
Ostylowana soffka

Warszawa – Śródmieście
Koncerty Chopinowskie
☞ Handgloves
Hello → What’s your name?
120‰ Orginalności
Polonaise 𝄞 Nocturne
Ministerstwo Spraw
Don’t worry � be happy ☻



BONA NOVA 19Ozdobne sety stylistyczne, swashe, ligatury oraz kapitaliki

Mezzo Quiz
 Ostylowanie
  Nagrody Literackie



BONA NOVA 20Pełny zestaw ponad 1000 znaków

(
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Tekintettel arra, hogy az Alapokmányban az Egyesült Nemzetek népei újból hitet tettek  
az alapvető emberi jogok, az emberi személyiség méltósága és értéke, a férfiak és nők 
egyenjogúsága mellett, valamint kinyilvánították azt az elhatározásukat, hogy elősegítik  
a szociális haladást és nagyobb szabadság mellett jobb életfeltételeket valósítanak meg,
Tekintettel arra, hogy a tagállamok kötelezték magukat arra, hogy az Egyesült Nemzetek Szerve-
zetével együttműködve biztosítják az emberi jogok és alapvető szabadságok általános és tényleges 
tiszteletbentartását. Tekintettel arra, hogy a jogok és szabadságok mibenléte tekintetében 
közös felfogás kialakításának a legnagyobb jelentősége van az említett kötelezettség ma-
radéktalan teljesítésének szempontjából a közgyűlés kinyilvánítja az emberi jogok egye-
temleges nyilatkozatát mint azt a közös eszményt, amelynek elérésére minden népnek és 
minden nemzetnek törekednie kell abból a célból, hogy minden személy és a társadalom 
minden szerve, állandóan szem előtt tartva a jelen Nyilatkozatot, oktatás és nevelés útján 
előmozdítsa e jogok és szabadságok tiszteletbentartásának kifejlesztését, valamint azok-
nak fokozatosan megvalósuló hazai és nemzetközi jogszabályok útján történő általános és 
tényleges alkalmazását és elismerését mind a tagállamok népei között, mind pedig a jog-
hatóságuk alatt álló területek népei között.
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BONA NOVA 23

Bona Nova będzie darmową rodziną krojów pism dystrybuowaną na platfor-
mie google.fonts. Premiera kroju odbędzie się w październiku 2017 (równo rok 
od momentu rozpączęcia prac), podczas wystawy prezentującej cały projekt. 

Od samego początku na stronie www.facebook.com/bonatype prowadziliśmy 
relację z postępu prac projektu, a także staraliśmy się przybliżać szerszemu 
odbiorcy twórczość pana Andrzeja Heidricha. W tym momencie profil Bona 
Nova ma prawie 1000 obserwujących użytkowników na facebooku co jak na 
niszową dziedzinę jest dobrym wynikiem.

Podsumowanie



NIP: 9512263061
REGON: 362381119
member of Borutta Group

00 48 666 356 584
info@machalski.wtf
www.machalski.wtf

Mateusz Machalski
ul. Wilcza 65/31a
00-679 Warszawa


