
 
 

KUPUJĄC UBEZPIECZENIE NA NASZEJ STRONIE WSPIERASZ PROJEKT  DOKOŃCZENIA PRZEZ  IRENEUSZA 
ROLEWSKIEGO KOPII OBRAZU  

JANA MATEJKI „BITWA POD GRUNWALDEM” 
 
 
Stowarzyszenie Bezpieczna Praca i Rodzina we współpracy z Muzeum Historycznym  Skierniewic  
postanowiło przeznaczyć  1%  z zainkasowanej składki na wsparcie Ireneusza Rolewskiego, który tworzy 
kopię obrazu Jana Matejki  „Bitwa Pod Grunwaldem”. 
 

Ireneusz Rolewski to młody i niezwykle zdolny artysta malarz. Urodzony w 1993 r. w Łowiczu, dzieciństwo 
spędził w Domu Dziecka w Strobowie pod Skierniewicami. W 2013 r. ukończył Liceum Plastyczne im. Tadeusza 
Makowskiego w Łodzi (specjalizacja wyroby unikatowe – formy użytkowe). Ukończył  Akademię Sztuk Pięknych 
im. Wł. Strzemińskiego w Łodzi na Wydziale Grafiki i Malarstwa na kierunku malarstwo. Od 2015 r. pracuje nad 
pierwszą wierną kopią „Bitwy pod Grunwaldem” Jana Matejki (w skali 1:1), początkowo w Muzeum 
Narodowym w Warszawie obecnie w Skierniewicach. Ma za sobą już wiele wystaw indywidualnych. Brał 
również udział w ponad kilkudziesięciu wystawach zbiorowych. 

16 maja 2015 r. był pierwszy dniem pracy Irka Rolewskiego nad kopią „Bitwy” w Sali Matejkowskiej 
Muzeum Narodowego w Warszawie. Za zgodą MNW, we wnętrzach muzeum, zostało namalowanych 5 dolnych 
elementów, nad którymi malarz pracował ok. 620 dni roboczych. 250 dni zajęły prace nad resztą elementów 
obrazu.  

 
 

 
Rys. 1. Podział obrazu na etapy przygotowania kopii. 
 



 
Rys. 2. Obraz po złożeniu ww. fragmentów. 

  



 
 

 

   
 
Rys. 3 Ireneusz Rolewski w trakcie prac w Muzeum Narodowym. 
 
 
Do pracy nad kopią użyto wyłącznie najwyższej jakości farb firmy Schmincke kładzionych na lnianym 

płótnie. Każdy z jedenastu elementów kopii był ręcznie naciągany na krosno, przeklejany i gruntowany kilkoma 
warstwami samodzielnie przygotowanego gruntu (zaprawa olejowo-kredowa na bazie bieli cynkowej i 
tytanowej), tak, aby był jak najbardziej zbliżony do tego, który stosował Mistrz Matejko. Podczas pracy Ireneusz 
użył kilkaset pędzli, kilkanaście palet, kilkanaście litrów terpentyny balsamicznej, weneckiej olejku 
terpentynowego, oleju lnianego i makowego a jeszcze więcej rozpuszczalników. Do malowania górnych partii 
zostało wykonanych ponad 200 fotografii na wysokości od 2,5 do 5 metrów. Kopia ma zmieniony jeden szczegół 
i rozmiar – jest nieco większa. Tego wymagają przepisy dotyczące kopiowania dzieł sztuki; jest to też wymóg 
Muzeum Narodowego.  

W łączeniu elementów kopii brali udział studenci i pracownicy ASP w Łodzi; po etapie spasowania 
elementów  wykonano ręcznie  35 tys. supełków (łączenie włókien płótna).   

 
Zrealizowano 4 etapy łączenia obrazu: 



− spasowanie wszystkich fragmentów; 
− redukcja elementów z 11 do 6; 
− połączenie górnych i dolnych fragmentów; 
− połączenie lewej środkowej i prawej części kopii. 

 

  

  

  
 
Rys . 4 Prace nad łączeniem obrazu. 
 

  



 
 
W 2020 r. przeprowadzono we współpracy z Muzeum Historycznym Skierniewic prace wykończeniowe 

przygotowujące obraz do pierwszego publicznego pokazu: wykonano krosno do obrazu wraz z mocowaniem na 
płótno i ramę oraz odrestaurowano oryginalną ramę, w której obraz mistrza Matejki był wiele lat prezentowany 
w Muzeum Narodowym W Warszawie.  

 

 
Rys. 5 Projekt kolorystyczny ramy. 

 
Rys. 6 Rama po odnowieniu. 
 

Ze względu na nieuchronne pogorszenie stanu zachowania oryginalnego obrazu Mistrza Jana Matejki, 
obraz już nigdy nie opuści murów Muzeum Narodowego w celach ekspozycyjnych. Wszelkie działania związane 
z przemieszczaniem obrazu są niezmiernie niebezpieczne i w konsekwencji mogą skutkować między innymi 
rozerwaniem tego bezcennego płótna.  

 
Kopia „Bitwy” Ireneusza Rolewskiego jest wykonana z ogromną dbałością o szczegóły, również od strony 

technologicznej. Przez cały proces jej przygotowania, nadzór nad pracami sprawowali najlepsi fachowcy m.in. z 
łódzkiej ASP. „Bitwa pod Grunwaldem” to obraz, który powstał ku pokrzepieniu serc i cały czas tę misję 
wypełnia. Dziś to dzieło ma szanse ruszyć w Świat.  

 
Naszym zadaniem jest umożliwienie promowania tego wielkiego dzieła w inny sposób – na przykład za 

pomocą wiernej kopii. Państwa wsparcie działań w projekcie, jakim jest udostepnienie szerokiej rzeszy Polaków 
możliwości obcowania z obrazem „Bitwy pod Grunwaldem”, uwrażliwi odbiorców na edukację historyczną oraz 
przyczyni się do realizacji misji upowszechnienia polskiego dziedzictwa kulturowego w Polsce i na całym świecie.  

 



https://muzeumskierniewic.pl/o-muzeum/projekty-muzeum/ 
 


