
 

 

 

 
 
 
 
Dom Wydawniczy Orbis Pictus powstał w wyniku połączenia pasji osób, które 

od dziesięcioleci związane są z rynkiem poligraficznym i kolekcjonerskim. Dzięki synergii ogromnej 
wiedzy i doświadczenia oraz chęci wykorzystania możliwości, które są do naszej dyspozycji, 
postanowiliśmy wyznaczać sobie kolejne granice, do których możemy dotrzeć we współczesnej 
poligrafii. Jak się okazuje, najnowsze technologie w połączeniu z pracą mistrzów rękodzieła dają 
możliwości, które nas 

samych często zaskakują... 
 
...mamy nadzieję, że efekty naszej pracy będą dla Państwa źródłem piękna oraz inspiracji. 

 
Wydajemy wydawnictwa faksymilowe, czyli wierne reprodukcję starodruków i rękopisów 

– ksiąg ważnych dla kultury Polskiej i światowej. Książki, które coraz częściej zabezpieczane są przed 
zniszczeniem, zamykane są w sejfach i dostęp do nich staję się praktycznie niemożliwy. Za sprawą 
Orbis Pictus dzieła te są teraz w Państwa zasięgu. Reprodukujemy oryginały z zachowaniem 
tradycyjnych metod rękodzielniczych i dbamy o to aby od papieru po oprawę nasze księgi wiernie 
odzwierciedlały oryginał.  

 
PREMIERA DWÓCH FAKSYMILÓW PODCZAS ROCZNICY BITWY POD GRUNWALDEM 

 
Podczas obchodów kolejnej rocznicy bitwy pod Grunwaldem mamy przyjemność 

zaprezentować Państwu przedpremierowo nasze dwa nowe wydawnictwa faksymilowe: Banderie 
Prutenorum Jana Długosza, oraz Gladiatorie.  

 
Banderia Prutenorum to rękopis w języku łacińskim pochodzący 
z 1448 roku, autorstwa Jana Długosza, zawierający ilustracje i opisy 
56 chorągwi krzyżackich zdobytych w przeważającej mierze w 
Bitwie pod Grunwaldem. Banderia Prutenorum była pierwszym 
i jedynym wykonanym w średniowieczu, kompletnym 
zestawieniem chorągwi całej armii, a zarazem pierwszym dziełem 
historycznym Jana Długosza. 
Ilustracje w dziele wykonał 

krakowski malarz Stanisława Durinka. Księga wydrukowana 
została na papierze imitującym pergamin. Złoto płatkowe 
kładziono ręcznie. Oprawa odtworzona z oryginału, ślepo 
tłoczona. To wszystko sprawia, że nasza edycja faksymilowa 
spełnia najwyższe standardy druków faksymilowych docenianych 
w Niemczech, Włoszech czy Hiszpanii.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 

Gladiatoria jest to rzadki, XV-wieczny rękopis przedstawiający sztukę walk 
rycerskich przy użyciu różnych broni. Pozycja ta ukazuję wiele możliwości 
prowadzenia walki rycerzy w różnym stopniu uzbrojenia. 
Miecz przeciwko włóczni, a nawet przeciwko rzuconemu 
kamieniowi. Wydrukowana również na papierze 
imitującym pergamin, szyta i oprawiona całkowicie 
ręcznie w czerwoną skórę, ze złotymi wykończeniami 

będzie niewątpliwe ozdobą nie jednego zamku, siedziby bractwa rycerskiego 
czy biblioteki rodzinnej. Powyższe faksymilia będzie można obejrzeć i nabyć na 
naszym stoisku w sekcji rzemieślniczej. Oprócz ksiąg, będzie można również zaopatrzyć się w Karty 
Pelplińskie, czyli pojedyncze, faksymilowe strony z części dzieł, które są w ofercie naszego Domu 
Wydawniczego, a także album Grunwald 1410-1910 oraz obszerny komentarz do dzieła Banderia 
Prutenorum. Na wszystkie prezentowane faksymilia, z okazji obchodów rocznicy Bitwy pod 
Grunwaldem, mamy dla Państwa specjalne, promocyjne ceny. 

 
ZAPREZENTUJEMY MIĘDZY INNYMI KARTY PELPLIŃSKIE: 

 
Najstarszy odpis Bogurodzicy – pieśni uważanej za pierwszy hymn Polski, 
śpiewanej przez rycerzy na polach grunwaldzkich.  

 
 
 
 
 
 
 

 
4 jeźdźców Apokalipsy – karty która pochodzi z Apokalipsy Heinricha 
von Hesslera. Seria iluminacji zawartych w tej pozycji  pozostaje najstarszym 
przykładem malarskiej prezentacji ideologii zakonu krzyżackiego.  

 
 
 
 
 
 
 

To tylko część oferty, którą będziemy mieli przyjemność Państwu zaprezentować. Serdecznie 
zapraszamy na nasze stoisko w wiosce rzemieślniczej gdzie specjalnie na tą okazję postawimy małe 
skryptorium, w którym z pomocą cysterskiego skryby będzie można podjąć próbę nauki pisma 
gotyckiego. Zapraszamy! 

  

 


