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THE MACIĄGS 
MACIĄGOWIE

In the annals of art, talents appearing In several 
generations are not unique. In this case it is the 
saga of a family whose destinies were determined 
by war. The war moulded the nature of this art which 
marries the love of country with the memory of battles 
fought for “our freedom and yours", a war in which 
Britons and Poles were allies.
Within the pages of this book we see the work of 
Ludwik Maciąg who is one of the best battle and 
landscape painters of our times and a distinguished 
teacher; that of his elder brother Otto - painter, graphic 
and ceramic artist - who also taught for a long time, 
and lastly that of Anna Maciąg, Otto’s daughter, who 
discovers her own world of imagination and yearnings 
in her paintings and ceramics, as well as in folk and 
classical music. In the paintings of these three 
individualists, developing in different circumstances, 
one can see a similar approach to nature, deeply 
sensitive but down to earth. The study of nature takes 
in all the salient realities and presents them in the 
subjective and transformed language of synthesis. 
This is particularly true of the art of Ludwik Maciąg, 
whom I know best and with whom I share a love of 
horses, which is also shared by Anna.
The artist lives near the great river which defines 
the eastern border of the country. The house was 
specially made for him of thick timbers, with stables, 
a barn and a coach house nearby, and probably the 
most important feature, a fenced run for his three 
beloved horses. To become inspired it is enough to 
course on horseback through meadows and fields 
towards dark violet woods and coppices on the 
horizon... And when the river's flow breaks under 
the horse’s hooves and the sunlight changes the 
water’s spray into silver, then the colours place 
themselves on the canvas, obedient to a mysterious 
force, which shapes the human soul through nature. 
Ludwik’s landscapes, with their planes of quiet, soft 

W dziejach sztuki, uzdolnienia artystyczne ujawnione w 
kilku pokoleniach, nie są zjawiskiem wyjątkowym. W tym 
przypadku chodzi jednak o sagę rodzinną, której losy 
wytyczyła wojna. Ona także ukształtowała oblicze tej 
sztuki, łączącej zarówno umiłowanie ojczystej ziemi, jak 
i wspomnienia walki “za wolność naszą i waszą”, w której 
Anglicy i Polacy byli sprzymierzeńcami.
Na kartach naszego albumu spotykamy się z twórczo
ścią Ludwika Maciąga - jednego z najwybitniejszych pol
skich batalistów i pejzażystów doby obecnej, a jednocze
śnie zasłużonego pedagoga; jego starszego brata Otto
na - malarza, grafika i ceramika, również wieloletniego 
wykładowcy; a wreszcie Anny Maciąg, córki Ottona - od
najdującej w swoim malarstwie i ceramice świat własnej 
wyobraźni i tęsknot, podobnie zresztą jak w muzyce kla
sycznej i sztuce ludu.
W malarstwie tych trzech indywidualności, rozwijających 
się w odrębnych okolicznościach, postrzegamy wspólny 
stosunek do natury: głęboko uczuciowy, lecz i racjonalny 
zarazem. Studium natury rejestruje tu wszystkie istotne 
realia, aby ukazać je w końcu w formie subiektywnej i 
przetworzonej na własny język syntezy. Odnosi się to 
zwłaszcza do sztuki Ludwika Maciąga - znanej mi najle
piej, z którą łączy mnie ponadto wspólny afekt do konia. 
Nieobecny przecież i Annie.
Artysta mieszka nad wielką wodą - rzeką wykreślającą 
wschodnią granicę kraju, w drewnianym, z potężnych 
bali wzniesionym domu. Wokół rozłożyły się zabudowa
nia gospodarcze: stajnia, powozownia, spichlerz... i naj
ważniejszy tu może, ogrodzony wybieg dla trzech uko
chanych koni. Aby malować, wystarczy na grzbiecie konia 
przebiec nadbużańskie pola i łąki, ciemnym fioletem 
rysujące się na horyzoncie lasy i zagajniki... A kiedy 
nurt rzeki otworzy pod kopytami swoje podwoje i bryzgi 
wody wysrebrzą promienie słońca, wówczas farby 
układają się na płótnie jakby same, posłuszne nieodga- 
dnionej sile, kształtującej poprzez naturę duszę człowie
ka.
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colours ascending to the sky, have some affinity with 
early mediaeval Romanesque temples, where 
solemnity and dignity coexist with perfect 
composition and spatial harmony. It is not by chance 
that Ludwik Maciąg’s painting is a continuation of 
that monumental art which grew from the natural 
link between nature and architecture. Forthat reason, 
Ludwik Maciqg’s ideas can be transferred into 
tapestry with perfect results, because these pictures 
present their qualities most perfectly in coexistence 
with architecture.
The artist’s creativity is linked to a Polish landscape 
seen not only as an aesthetic experience and feeling, 
but also as a memento of times past - years of war and 
great, unfulfilled hopes. That is possibly the reason why 
the horse plays such an important part in his landscapes 
-faithful, inseparable companion of a soldier in a cavalry 
reconnaissance unit and a confidant of those youthful 
dreams of glory. Ludwik Maciąg - son of an artillery 
officer, brother of two officers fighting in Poland and in 
the west carried on the family tradition. Theirfather fought 
at Verdun and returned to Poland with the army of General 
Haller. That is why Ludwik Maciąg spent his childhood 
among horses and cavalrymen, people for whom a horse 
was somebody, particularly important and close.
Later came years of war - service in the underground 
army, where forest and horse replaced family and home. 
It was then that his artistic mind was formed. He was 
able to look at war without hatred, desire for revenge or 
humiliation, due to the humanity of his vocation. The art 
of Ludwik Maciąg is dominated by a profoundly humane 
and philosophical approach to the changeability and 
complexity of the human condition. His partnership with 
the horse is not restricted only to wartime memories, 
but includes also horse rides, hunting, horse trials and 
beautiful equipages. To perceive and appreciate all this 
one has to grow up with a horse from early childhood. 
The unique personality of the artist created a Maciąg 
horse - just as we can see the horses of other great 
European battle painters. This horse is strong and well- 
balanced, radiating power and dependability, portrayed 
with a deep knowledge of his character, appearance, 
beauty and movement.
Today after many years, Ludwik Maciąg receives well- 
deserved recognition for his art, which, because of its 
absolute honesty and independence from changing 
trends, is a natural flowering out of the Polish soil, and a 
contribution to European culture.

Pejzaże Ludwika Maciąga, wznoszone płaszczyznami 
cichych, łagodnych barw ku niebu, mają coś z wczesno
średniowiecznych, romańskich świątyń, w których po
waga i dostojeństwo współistnieją z idealną kompozycją 
i harmonią przestrzeni. Nieprzypadkowo więc malarstwo 
Ludwika Maciąga jest kontynuacją owej monumentalnej 
sztuki, wyrosłej z naturalnych więzów przyrody i architek
tury. Dlatego też z tak doskonałym rezultatem przenosić 
można wizje Ludwika Maciąga na tkaninę, dlatego te 
obrazy ukazują najpełniej swoje walory w akcie współist
nienia z architekturą.
Twórczość artysty związana jest z polskim krajobrazem, 
postrzeganym nie tylko jako źródło estetycznych doznań 
i wzruszeń, lecz również przypomnienie minionego cza
su - lat wojny, a zarazem wielkich, niespełnionych nadziei. 
I zapewne dlatego w tych pejzażach dominuje koń - nie
odłączny towarzysz żołnierza konnego zwiadu, powier
nik młodzieńczych snów o szpadzie. Ludwik Maciąg - 
syn oficera artylerii, brat dwóch oficerów walczących w 
kraju i na Zachodzie, przejął wraz z bratem Ottonem 
tradycję rodzinną. Ojciec ich walczył pod Verdun, z armią 
generała Hallera wrócił do Polski. Toteż Ludwik Maciąg 
całe dzieciństwo spędził wśród koni i kawalerzystów, 
wśród ludzi, dla których koń był kimś szczególnie waż
nym i bliskim. Potem przyszły lata wojny - służba w sze
regach Armii Krajowej, kiedy las i konie zastąpiły rodzinę 
i dom.
To właśnie wówczas ukształtowała się artystyczna men
talność artysty, który potrafił spojrzeć na wojnę bez nie
nawiści, chęci odwetu czy poniżenia, lecz poprzez hu
manizm swojego powołania. W sztuce Ludwika Macią
ga dominuje głęboko ludzki, filozoficzny stosunek do jak
że zmiennego i złożonego losu człowieka.
Współżycie z koniem, to dla artysty nie tylko reminiscen
cje wojny, lecz w równej mierze rajdy i biegi myśliwskie, 
konkursy hippiczne i piękno zaprzęgów. Trzeba być rze
czywiście od dziecka zrośniętym z koniem, aby to wszy
stko dojrzeć i ocenić. Tak jak postrzegamy konie wiel
kich, europejskich batalistów, tak samo istnieje wykreo
wany przez niepowtarzalną osobowość artysty - koń 
Maciąga. Koń mocno i harmonijnie zbudowany, emanu
jący poczuciem siły i niezawodności, ukazany z wielkim 
znawstwem jego charakteru, eksterieru, urody i ruchu. 
Dziś po latach Ludwik Maciąg odbiera zasłużoną nagro
dę w postaci afirmacji swojej sztuki, która poprzez abso 
lutną uczciwość i niezależność od zmiennych koniunk
tur, jest naturalnym płodem i solą polskiej ziemi, wkła
dem w dzieło europejskiej kultury.

Stanisław Ledóchowski
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Otto Maciąg is an artist who burns with a 
generous energy, eager to communicate to others 
his delight and joy in the world around him. It is 
easy to see why he became a teacher. His greatest 
pleasure is to be told by one of his many former 
pupils that Otto taught him to see the world for 
the first time as it really is. Like his brother and 
his daughter he loves to portray nature in all her 
moods, but above all the beautiful countryside of 
Wales his adopted country. Throughout the year 
Otto pays frequent visits to his cottage in a remote 
and mountainous region of North Wales, where 
he paints and sketches or simply replenishes his 
mind with the images which he will later put down 
after reflection on paper or canvas or which he 
will mould in clay.
The striking feature of Otto’s work is its diversity. 
It would be wrong to think of him as merely a 
painter of the countryside, of trees and rivers. 
Nature includes people and animals, particularly 
horses, and Nature has subjects past and present. 
Like his brother he delights in attempting to recall 
the martial figures who fought in the battles of 
Poland’s long history. Yet at the same time his 
figures are not ideal heroes, idealised and remote, 
but real people, solid and earthy. His colours are 
vivid and exuberant, and it is the light and his 
obvious reverence for light that distinguish Otto’s 
works. His studies of moonlit scenes are for him 
a great challenge. The light in such scenes is 
minimal and transitory, yet he succeeds in 
expressing those colours that the light of the moon 
allows us to see. A great deal of thought goes 
into producing a work where the details fit into a 
harmonious whole, where the individual colours 
make their own contribution to the unity of the 
composition. Challenge and a desire to learn 
afresh are the key-notes of Otto’s work. Everytime 
he turns to Nature he is attempting to learn 
something new. Although he might describe 
himself as a traditionalist, he is a great 
experimenter. The innocence of his eye is the main 
strength of his hand.
In his religious works, which can be seen in 
churches both in Poland and Britain, we see Otto’s 
qualities employed to convey a simple reverence. 
The figures are real and solid, but they are 
transformed into another sphere of existence. 
His Christ walks on water, but it is real water, 
not some sacred stream, and it is real wind that 
blows his garments, not some supernatural

Otto Maciąg jest artystą, który ze szczodrym 
zapałem chce przekazać innym swą radość i 
podziw dla otaczającego go świata. Łatwo się 
domyślić, dlaczego został nauczycielem. Je
śli któryś z jego licznych, byłych uczniów po
wie mu, że po raz pierwszy ukazał mu praw
dziwy świat, sprawia mu to największą przy
jemność. Tak jak jego brat i córka pragnie po
kazać naturę w różnych jej nastrojach, przede 
wszystkim krajobrazy Walii, przybranego kra
ju. W ciągu roku Otto często jeździ do swojej 
chaty w odosobnionej i górzystej części pół
nocnej Walii, gdzie maluje i szkicuje lub po 
prostu znajduje różne pomysły, które po prze
myśleniu odtworzy później na papierze lub 
płótnie albo wymodeluje w glinie.
Niezwykłą cechą prac Ottona jest ich różno
rodność. Byłoby błędem myśleć o nim tylko 
jako malarzu krajobrazów, drzew i rzek. Na
tura to także ludzie i zwierzęta, szczególnie 
konie, są też tematy z przeszłości i teraźniej
szości. Podobnie jak jego brat czasami malu
je wojenne postacie z długiej, pełnej bitew 
historii Polski. Jednak te postacie nie są ide
alnymi bohaterami - wyidealizowane i odle
głe, ale prawdziwymi ludźmi - solidne i ziem
skie. Jego kolory są żywe i bogate, głównie 
jednak światło i poszanowanie dla światła wy
różniają prace Ottona. Studia widoków w świe
tle księżyca są dla niego ogromnym wyzwa
niem. Światło w takich widokach jest mini

malne i przejściowe, pomimo to potrafi od
dać te kolory, które światło księżyca pozwa
la nam ujrzeć. Wiele głębokiej myśli trzeba 
poświęcić na stworzenie dzieła, w którym 
szczegóły układają się w harmonijną całość, 
a poszczególne kolory formują całość kom
pozycji. Myślą przewodnią prac Ottona jest 
wyzwanie i chęć odkrycia czegoś nowego, co 
znajduje, malując z natury. Otto, który mógł
by określić siebie malarzem tradycyjnym, jest 
jednak eksperymentatorem. Świeżość spoj

rzenia jest jego głównym atutem.
Te cechy prac Ottona, które tak pomagają wy
razić prostą wiarę, możemy zobaczyć w jego 
religijnych dziełach w kościołach w Polsce i 
Brytanii. Postacie są prawdziwe i solidne, ale 
przeniesione do innej sfery istnienia. Jego 
Chrystus chodzi po wodzie, ale jest to praw
dziwa woda, nie cudowny strumień, prawdzi
wy wiatr rozwiewa Jego szaty, a nie nadnatu- 
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breath from heaven, but at the same time the 
scene is transfigured and inspired by its 
religious intensity.
Otto has witnessed things during a war that he 
fought in many countries which might for others 
have been negative experiences, things which 
they would rather forget, but he has always 
accepted them into his mind and heart and there 
made of them positive images. For Otto Maciąg 
the world is a matter for celebration not despair.

Anna Maciąg is her own self, not a clone of her father 
or an imitator of her uncle. Her art is unique and instantly 
recognisable as her own. But it would be strange if she 
did not share some of the characteristics that can be 
discerned in the other artists in her family.
Anna loves horses and has done so since childhood. 
She is also very knowledgeable about horses, and 
particularly about the Arab horse. The admiration she 
feels for the beauty and strength of this animal can 
soon be detected when one engages her in conversation 
on this topic, and when one looks at her work.
The second factor which links her to her father and uncle 
is her deep commitment to nature, not only as the 
inspiration if her art, but as something to be shared and 
enjoyed by all people. Anna devotes a great deal of her 
time to promoting a respect for the environment and 
proper access for everybody to the glories of nature in 
her neighbourhood. She is fortunate to live in the Wye 
Valley and has devoted herself to preserving its beauty, 
working tirelessly to safeguard a treasure that can so 
easily be lost.
Anna’s work is remarkable for its delicacy and lightness 
of touch. Her colours are subtle and her lines are finely 
drawn. Her art radiates a quiet intensity and a deep 
understanding of her subject. Nothing is over-stated or 
carelessly executed, she has too much respect for her 
subject to give merely a quick impression or to paint in 
broad strokes. She feels intensely the inner beauty of 
the objects she portrays and is prepared to spend time 
in expressing it. As a result her output is small and for 
that reason, if for no other, we can appreciate the work 
she has produced so far. We hope that we shall have 
the privilege of seeing more of her work in the future and 
that she will continue in the artistic tradition of her family 
for many years to come.
The above descriptions of the work of Otto and Anna 
Maciąg have been written by a scholar who has had the 
rare opportunity of studying the work of all three artists 
over many years in both countries.

Rodney Hume 

ralny powiew z nieba, lecz jednocześnie sce
na jest przeobrażona i natchniona głęboką re
ligijnością.
W czasie wojny Otto walczył w wielu krajach i 
był świadkiem różnych wydarzeń, które dla in
nych mogły być ujemnymi doświadczeniami, 
które usiłuje się zapomnieć, ale on je przyjął 
do swej pamięci i serca i wykorzystał pozy
tywnie. Dla Ottona Maciąga świat jest 
przedmiotem podziwu, a nie rozpaczy.

Anna Maciąg jest samodzielną osobowością, na pew
no nie kopią swego ojca lub naśladowczynią stryja. 
Jej sztuka jest wyjątkowa i łatwa do rozpoznania, jako 
jej własna.
Byłoby jednak dziwne, gdyby nie miała cech ojca 
podobnych do innych artystów w rodzinie. Anna od 
dzieciństwa kocha konie. Posiada dużą wiedzę o 
koniach, szczególnie o koniach arabskich. W rozmo
wie z nią łatwo jest odkryć jej podziw dla piękna i siły 
tego zwierzęcia, widzimy to także patrząc na jej pra
ce. Drugim czynnikiem, który łączy ją z jej ojcem i 
stryjem, jest głębokie zainteresowanie naturą, nie 
tylko jako natchnienie w jej sztuce, ale jako coś, czym 
trzeba się cieszyć i dzielić z innymi. Anna poświęca 
wiele czasu na rozpowszechnianie poszanowania dla 
środowiska i stara się, aby wszyscy mieli dostęp do 
uroków natury w tutejszej okolicy. Ma szczęście mie
szkać w dolinie rzeki Wye i pracuje niestrudzenie i z 
poświęceniem, aby uchronić jej piękno przed grożą
cą zagładą. Prace Anny odznaczają się delikatno
ścią i lekkością dotyku. Jej kolory są subtelne a linie 
misterne. Jej sztuka promieniuje cichym skupie
niem i głębokim wyczuciem przedmiotu. Nie ma tu 
przesady albo niedbałości wykonania, ma zbyt dużo 
poważania dla swego przedmiotu, aby tylko szybko 
improwizować lub zbyć niedbałym uproszczeniem. 
Silnie odczuwa wewnętrzne piękno przedstawiane
go tematu i poświęca wiele czasu, aby to wyrazić. W 
rezultacie nie maluje dużo, ale właśnie dlatego, jeśli 
nie z innych powodów możemy odpowiednio ocenić 
jej wykonane do tej pory prace. Mamy nadzieję, 
że będziemy mieli przyjemność zobaczyć więcej 
jej prac w przyszłości i że przez długie lata będzie 
kontynuowała artystyczną tradycję swej rodziny.
Powyższe opisy prac Ottona i Anny Maciąg zostały 
napisane przez naukowca, który miał możność ob
serwowania twórczości wszystkich trojga artystów w 
obydwu krajach przez szereg lat.
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THE MACIĄGS - A CHARISMATIC FAMILY OF ARTISTS 
MACIĄGOWIE - NIEZWYKŁA RODZINA ARTYSTÓW

In 1995 it was my privilege to be instrumental in the 
staging of an extraordinary exhibition. For the first time 
the works of Ludwik, Otto and Anna Maciąg were shown 
together as the centrepiece of the first Llangibby 
International Arts Festival. Although very different in style 
and approach works by the three artists have much in 
common. The spirit of Poland although expressed through 
a different facet by each artist is at the heart of all 
these paintings.
In Ludwik’s work it is direct and powerful; his paintings 
reflect both mastery of technique and breathtakingly 
courageous design. Springing from the Polish tradition 
of epic figurative painting his work transcends all cultural 
boundaries. The abstract quality of his paintings stands 
alone, but it is through the combination of this 
understanding of dramatic structure and the powerful 
treatment of the images themselves that the paintings 
achieve an almost painful emotional impact. Here is an 
artist speaking directly from the heart, and the grandeur 
and aching beauty of his vision pierce the heart of the 
observer. Ludwik’s war paintings are a form of alchemy; 
the base metal of cruelty and suffering is transformed 
through unflinching modesty into the gold of heightened 
emotions directly experienced, heroism, anguish, despair 
and fierce compassion.
Otto’s paintings, while technically accomplished, have a 
softer, broader emotional impact. Both his subjects and 
his use of colour reflect his long love affair with the Wye 
Valley and the Welsh borderland. His mastery of the 
effect of light on landscape gives rise to some 
extraordinary paintings, in particular, landscapes in 
moonlight and lamplight, which, always lovingly executed, 
are evocative of an almost meta Iphysical longing. He 
has the ability to communicate how it feels to be there: 
the cool mystery of the moonlight, the mist and the 
peace at dawn on the river Wye, the transformation at 
dusk when lamps are lit.
Perhaps the most intriguing of this trio are Anna’s 

W 1995 r. miałam przywilej zorganizowania wyjątko
wej wystawy. Pierwszy raz prace Ludwika, Ottona i 
Anny Maciąg były wystawione razem, tworząc trzon 
pierwszego międzynarodowego Festiwalu Sztuki w 
Llangibby. Chociaż bardzo różne w stylu i podejściu 
prace tych trojga artystów mają dużo wspólnego. 
Duch Polski, chociaż wyrażany inaczej, znajduje się 
w sercu wszystkich obrazów.
W pracach Ludwika jest on bezpośredni i mocny; pra
ce jego odzwierciedlają zarówno opanowanie techni
ki, jak i zapierającą dech w piersi śmiałość kompozy
cji. Wywodzące się z polskiej tradycji malarstwa figu
ratywnego prace jego przekraczają wszelkie granice 
kultur. Widoczna jest abstrakcyjność jego obrazów, 
ale przez zespolenie pojęcia dramatu i mocnego trak
towania tematów wywołują one prawie bolesne emo
cje. Jest to artysta przemawiający wprost z serca i 
wielkość oraz gorące piękno jego wizji przenika ser
ce widza.
Obrazy wojenne Ludwika są formą alchemii; zasa
dniczy metal okrucieństwa i cierpienia jest przeisto
czony niezachwianą skromnością w złoto bezpośre
dnio odczutych wzniosłych emocji bohaterstwa, udrę
ki, rozpaczy i ogromnego współczucia.
Obrazy Ottona, technicznie znakomite, mają delikat
niejszy i szerszy wpływ na emocje. Tematy i użycie 
koloru odzwierciedlają dawne umiłowanie do doliny 
rzeki Wye i pogranicza Walii. Dzięki opanowaniu efek
tów światła w krajobrazie powstał szereg niezwykłych 
obrazów, szczególnie krajobrazów w świetle księży
ca lub latarni ulicznych, doskonale wykonanych, przy
wołujących metafizyczne omal tęsknoty. Ma on zdol
ność przekazywania nastroju miejsca i chwili: chłod
ną tajemniczość światła księżyca, mglisty spokój o 
brzasku nad rzeką Wye, zmienne efekty zapalanych 
o zmroku latarni.
Może najbardziej intrygujące z tej trójki są obrazy 
Anny. Delikatne, miniaturowe i skomplikowane prze- 

9



paintings. Delicate, miniature and intricate, these take 
us into the world of the fairytale. Anna’s sense of design 
is unique, and while it has a distinctly Eastern European 
feel, her work reflects a very personal vision, ranging 
from meticulously observed studies from nature to 
magical landscapes and a haunting series of quirky 
Spanish villages. Like her father and uncle, Anna has a 
deep love of horses, particularly Arabians. Horses are a 
favourite subject for all three painters. Anna’s horses 
are magical, fairytale creatures, Otto's classic and 
naturalistic, whereas Ludwik’s horses surge with primeval 
atavistic power.

Susie Martin The Arthouse 

noszą nas w krainę bajki. Anna ma wyjątkowe wyczu
cie dekoracji z wyraźnie wschodnioeuropejskimi wpły
wami, daje jednak absolutnie osobistą wizję o roz
piętości od niezwykle dokładnych studiów natury do 
bajkowych krajobrazów i niezapomnianych, zaskaku
jących obrazów hiszpańskich wiosek. Tak jak jej oj
ciec i stryj, Anna żywi głęboką miłość do koni, zwła
szcza arabskich. Konie stanowią ulubiony temat 
wszystkich trojga malarzy. Dla Anny są cudownymi 
stworzeniami z bajki, u Ottona są klasyczne i natura- 
listyczne, a konie Ludwika emanują pierwotną, ata
wistyczną siłą.

The first meeting Paris 1956 
Pierwsze spotkanie Paryż 195610
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0 TTO MACIĄG was born in Sopron, 
Hungary during the revolution of 1918. He went to 
school in Biala Podlaska, Poland, where he 
matriculated in 1938. Thanks to the riding and 
driving courses he took at school he was admitted 
to the Anti Aircraft Cadet Officers School in 
Trauguttowo. During the September 1939 
campaign he took part in the defence of the air 
force base at Małaszewicze and accompanied the 
evacuation south. Trapped between Russian and 
German invaders on September 18, he crossed 
the Rumanian border and was interned. He 
escaped from Romania through the Black and 
Mediterranean Seas to reach Beirut and finally 
France in 1940, where he joined the Polish Army. 
After the collapse of France he managed to get to 
Britain where he served in the field and later in 
the anti aircraft artillery stationed in Scotland. He 
joined wood engraving and linocut classes 
organised by two distinguished Scottish artists, 
Winifred and Alison McKenzie and also drew from 
life at the Edinburgh College of Art. In 1944, 
serving as an officer in the Polish 1st Armoured 
Division, Otto took part in the Normandy landings 
and fought in France, Belgium and Holland. 
Dispatched back to Scotland, Otto became a troop 
commander at the cadet officer’s school of 
artillery. At the end of war he was allowed to study 
at the Liverpool College of Art. In 1947, Otto was 
appointed as head of the art department at 
Monmouth School where he worked for 31 years. He 
married a Pole, Alina Roguska, who took part in the 
Warsaw Uprising 1944 and became a German prisoner 
of war and was taken to Oberlangen. During his entire 
life, Otto took every opportunity to draw, paint or work in 
ceramics. Evidence of this are his water-colours from 
Romania (1939), France (1940) and sketches from the 
campaign of 1944/45, and Monmouth School. Otto has 
exhibited in several one man shows and taken part in 
other exhibitions. His major works are two large ceramic 
murals in the chapel of Monmouth School designed by 
his friend Adam Kossowski.

OTTO MACIĄG urodził się w czasie rewolucji, w 
Sopronie na Węgrzech w 1918 roku. Uczęszczał 
do szkół w Białej Podlaskiej, gdzie w 1938 roku w 
gimnazjum J. I. Kraszewskiego uzyskał maturę. 
Dzięki ukończeniu w gimnazjum kursów jazdy kon
nej i jazdy samochodowej dostał się do podchorą
żówki Artylerii Przeciwlotniczej w Trauguttowie. We 
wrześniu 1939 roku brał udział w obronie bazy lot
niczej w Małaszewiczach koło Brześcia, a następ
nie wycofał się z jej obsadą na południe. Po inwa
zji Armii Czerwonej 18 września przekroczył grani
cę Rumunii i został internowany. Wraz z przyjacie
lem wydostał się i przez Morze Czarne i Śródziem

ne dotarł do Bejrutu, a stamtąd na wiosnę 1940 
roku do Francji. Wstąpił do formującej się Armii 
Polskiej. Po upadku Francji przedostał się do Bry
tanii, gdzie służył w artylerii naziemnej i przeciw
lotniczej. Stacjonując w Szkocji zgłosił się na kurs 
drzeworytu i linorytu prowadzony przez dwie wybit
ne artystki szkockie, Winifred i Alison McKenzie, 
jak również korzystał z możliwości rysowania z 
modelu w szkole sztuki w Edynburgu. W 1944 r. 
jako oficer I Dywizji Pancernej gen.Maczka wylądo
wał we Francji i brał udział w walkach we Francji, w 
Belgii i w Holandii, aż do wkroczenia Dywizji do 
Niemiec. Odkomenderowany do Szkocji został do
wódcą baterii przeciwlotniczej w Szkole Podchorą
żych Artylerii. Po wojnie dostał się na studia ma
larskie w Liverpool. W 1947 roku uzyskał posadę 
wykładowcy sztuki w Monmouth School, gdzie pra
cował przez 31 lat. Żonaty z Polką, Aliną Roguską, 

która była łączniczką w Powstaniu Warszawskim 
i jeńcem wojennym z Oberlangen. Mają córkę Annę. 
Otto przez całe życie wykorzystywał każdą okazję 
na malowanie, rysunek lub ceramikę. Tak powsta
ły akwarele z Rumunii (1939), Bejrutu i Francji 
(1940), a także szkice z kampanii 1944/45 i pra
cy w szkole. Miał kilka wystaw indywidualnych i 
zespołowych. Jedną z poważniejszych prac są dwie 
duże ceramiki ścienne wykonane według projektu 
jego przyjaciela Adama Kossowskiego dla kaplicy 
szkolnej w Monmouth School.
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WARTIME SKETCH-BOOK 
WOJENNY SZKICOWNIK
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Ocnele Mari, Romania 1939 - water-colour
Ocnele Mari, Rumunia 1939 - akwarela 25



River Monnow - oil 
Rzeka Monnow - olej26



John Feamley, diplomat - oil
John Fearnley, dyplomata - olej 27
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Moon over river Dee - oil 
Księżyc nad rzekę Dee - olej

Berwyn Mountains - oil
Góry Berwyn - olej 29
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, Village at night- oil 
Wieś w nocy - olej

Autumn woods - oil 
Las w jesieni - olej 31





z Landscape near Monmouth - oil 
v Krajobraz kolo Monmouth - olej

Bull fight - oil 
Walka byków - olej
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River Monnow at noon - oil 
Rzeka Monnow w południe - olej

The Kymin - oil
Kymin - olej36 37



River Monnow at noon - oil 
Rzeka Monnow w południe - olej

The Kymin - oil
Kymin - olej36 37



River Wye - oil 
Rzeka Wye - olej38
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Agavas, St. Lucia - oil 
Agawy, St. Lucia - olej 41



Soft snow - oil 
Miękki śnieg - olej42



Frozen stream - oil, private collection 
Zamarznięty strumyk - olej, wł. prywatna 43



Woodland pond - oil, private collection 
Staw w lesie - olej, wł. prywatna
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River Wye, Monmouth - oil, private collection 
Rzeka Wye, Monmouth - olej, wł. prywatna 45



Misty Wye - oil 
Mglista Wye - olej46



I

Polish Rider - oil, private collection
Polski jeździec - olej, wł. prywatna 47



River Dee at night- oil, private collection 
Rzeka Dee w nocy - olej, wł. prywatna48



Camp de Carpiagne, 1940 - water-colour
Obóz w Carpiagne, 1940 - akwarela 49



Somosierra - mono type, private collection
Somosierra - monotypia, wł. prywatna

«
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Evening light - oil 
Wieczorne światło - olej



52



Fog at Clawdd Du - oil 
' Mgła nad Clawdd Du - olej

Fresh snow - oil
Świeży śnieg - olej 53



Georgina - oil
Georgina - olej54



Mr. Bonnet, St. Lucia - oil 
Pan Bonnet, St. Lucia - olej 55



Christopher- oil, private collection 
Christopher - olej, wł. prywatna56



Bridget - oil, private collection
Bridget - olej, wł. prywatna 57





Wood at the Narth - oil
Las w Narth - olej 59





Jesus the merciful - oil 
Jezus miłosierny - olej

Christ walking on the water - ceramic plaque, St. Mary’s Church 
Chrystus chodzący po wodzie - płyta ceramiczna, kościół St. Mary 61
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Laying in the tomb - ceramic mural, School Chapel 
Złożenie do grobu - ceramika ścienna, kaplica szkolna



Detail from - Laving in the tomb. 
Fragment - złożenie do grobu.

Laying in the tom
b - ceram

ic m
ural, School C

hapel 
Złożenie do grobu - ceram

ika ścienna, kaplica szkolna
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Empty tomb - ceramic mural, School Chapel 
Pusty grób - ceramika ścienna, kaplica szkolna
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Detail from - Empty tomp. 
Fragment - pusty grób.
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ANNA MACIĄG



ANNA MACIĄG



/I
/ • NNA MACIĄG was born in Monmouthshire 

in 1954. She was educated in Monmouth and studied 
Geography, with Mathematics, at the University of 
Exeter where she graduated with an honours science 
degree. She inherited the family fascination with 
horses and owned an unusual skewbald part-bred 
Arab mare, Pryl, for twenty one years, on which she 
led pony treks in the Wye Valley. Anna bred an even 
more unusual coloured three quarter Arab, Pepita, 
from Pryl and El Cid. The fact that this mare was 
loaned to a fellow artist, Susie Martin, proved to be 
very significant in organising Ludwik’s first major 
exhibition in Britain at The Arthouse in Llangibby, 
where the resident tapestry makers are translating 
one of Ludwik’s designs into a large scale stitched 
tapestry. As Pryl got older, Anna’s interest in walking 
and exploring further afield grew. She has led 
hundreds of group walks for three rambling clubs 
and has walked in most of the countries of Europe. 
Her paintings thus reflect both the intense interest 
in the landscape and botany of the area in which 
she lives and landscapes as diverse as the plains of 
Poland and the mountains of Corsica. Her visits to 
Spain and Poland in particular inspired an interest 
in decorative folk art reflected in her ceramic designs. 
Anna has never had any formal education in art and 
only began to paint seriously when she escaped her 
father’s artistic influence on moving to Exeter. She 
then worked as a computer programmer and systems 
designer in Monmouth and Hereford until her career 
ended with illness and redundancy. After two years 
without a job, she is now a part-time administrator 
and spends a lot of time in a wide variety of voluntary 
work, mainly in the field of conservation. In 1993, 
she travelled to the border of Bosnia with Aid 
International Direct to visit relatives who were victims 
of the war. She has helped the local Humanitarian 
Aid organisation for a number of years and has 
organised fund raising concerts, classical and folk 
music being an important part of her life. Because 
of her wide and often conflicting interests, she paints 
far less than her prolific father and uncle.

ANNA MACIĄG urodziła się w hrabstwie Monmouthshi
re w 1954 roku. Ukończyła szkoły w Monmouth, a na
stępnie studiowała geografię i matematykę na uniwer
sytecie w Exeter, gdzie uzyskała dyplom z odznaczeniem 
z nauk ścisłych. Po rodzinie odziedziczyła zainteresowa
nie końmi i przez 21 lat była właścicielkę półarabskiej 
krwi, łaciatej klaczy Pryl, na której prowadziła wycieczki 
konne w dolinie rzeki Wye. Anna wyhodowała niezwykłą 
3/4 arabską, kolorową klacz Pepitę z Pryl i El Cida. Tak 
się złożyło, że wypożyczenie tej klaczy koleżance artyst
ce, Susie Martin, przyczyniło się znacznie do zorganizo
wania pierwszej, większej wystawy prac Ludwika w Wiel
kiej Brytanii w Arthouse w Llangibby, gdzie miejscowe 
artystki hafciarki pracują nad dużym gobelinem według 
projektu Ludwika. Z upływem czasu Pryl spoważniała, a 
zainteresowanie Anny dalszymi, odkrywczymi wyciecz
kami rosło. Prowadziła setki grupowych, pieszych wycie
czek dla trzech klubów wędrowników i podróżowała po 
wielu krajach Europy, poznając je pieszo. Jej malarstwo 
odzwierciedla ogromne zainteresowanie krajobrazem i 
roślinnością okolicy, w której mieszka, i krajobrazami 
tak odmiennymi, jak polskie równiny i góry Korsyki. Jej 
podróże do Hiszpanii, a szczególnie do Polski wzbudziły 
zainteresowanie sztuką ludową, co wpłynęło na dekora
cyjny aspekt jej ceramiki. Anna nigdy nie otrzymała for
malnego wykształcenia w sztuce, a zaczęła malować 
poważnie po wyjeżdzie do Exeter, gdzie była z dala od 
artystycznych wpływów ojca. Potem pracowała jako pro
gramista komputerowy i projektant systemów w Mon
mouth i Hereford do momentu, kiedy choroba przerwa
ła jej karierę i pozbawiła ją pracy. Po dwóch latach bez 
zatrudnienia podjęła pracę na pół etatu w administracji i 
dużo czasu poświęca bezinteresownie na szereg zajęć, 
głównie w dziedzinie ochrony środowiska. W1993 poje
chała na granicę do Bośni wraz z “Aid International Di
rect”, aby odwiedzić krewnych, ofiary wojny. Od wielu lat 
pomagała miejscowej organizacji “Humanitarian Aid" i 
zorganizowała koncerty w celu zdobycia funduszy. Muzy
ka klasyczna i ludowa odgrywa dużą rolę w jej życiu. Ze 
względu na tak szerokie i różnorodne zainteresowania 
rzadko i niewiele maluje w porównaniu ze swym ojcem i 
stryjem.
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Coast of Corsica - water-colour 
Wybrzeże Korsyki - akwarela72
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Spanish village - gouache
Hiszpańska wieś - gwasz 73



River Wye - gouache 
Rzeka Wye - gwasz74



Wild cherry blossom - gouache 
Kwiaty wiśni - gwasz 75



Rowan - gouache
Jarzębina - gwasz76



*

Trevose head, Cornwall - water-colour
Trevose head, Cornwalia - akwarela 77
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Mallorca - water-colour
Mallorca - akwarela
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Buttercup field - gouache
Pole Jaskrów - gwasz80



♦ Skyline, White Hill - water-colour 
Sylwetki drzew, White Hill - akwarela
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Pryl - my horse - gouache
Pryl - mój koń - gwasz82



Autumn, Forest of Dean - gouache
Jesień, las - gwasz 83









Pointe du Grouin, Brittany - water-colour
Pointe du Grouin, Bretania - akwarela

Tintern Forest - water-colour 
Las w Tintern - akwarela 87



Rosehips - gouache
Głóg - gwasz88



Dandelion - gouache
Mlecz - gwasz 89
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September - gouache
Wrzesień - gwasz 91



Bluebells and stitchwort - gouache 
Dzwonki i gwiazdnica - gwasz

Marsh marigold - gouache
Kaczeniec - gwasz92



Apple blossom, hazel and spruce - gouache
Kwiaty Jabłoni, leszczyna i świerk - gwasz 93



Wild daffodils and primroses - gouache
Dzikie żonkile i pierwiosnki - gwasz94



CERAMICS 
CERAMIKA



Badger - ceramics
Borsuk - ceramika96



Foxes - ceramics
Lisy - ceramika 97



Elephant - ceramics
Słoń - ceramika

Polar bear - ceramics
Niedźwiedź polarny - ceramika98



Hare - ceramics 
Zając - ceramika

Foxes - ceramics
Lisy - ceramika 99



POTTERY 
CERAMIKA
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Sheaves, Poland - gouache 
Snopki, Polska - gwasz
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LUDWIK MACIĄG



UDWIK MACIĄG was born in 1920 in 
Kraków. He spent his youth in Biala Podlaska. The 
war and the German occupation led to his 
involvement in the underground movement. After 
graduating from the underground officer cadet 
school in the early spring of 1944 he was assigned 
to the mounted reconnoitring troop of the partisan 
unit “Zenon”. This troop took part in covering the 
action of removing a V 2 rocket from the river Bug, 
dismantling and then despatching it to Britain. They 
also picked up seven American airmen from a 
bomber which had been shot down by the Germans. 
When the front moved his unit was disbanded and 
Ludwik narrowly avoided deportation to Siberia, 
which was the fate of the majority of partisans, 
thanks to the director of the stud at Janow 
Podlaski, who took him on as a forester along with 
his horse. In 1945 he enrolled at the Academy in 
Kraków and finished his studies at the Academy 
of Fine Arts in Warsaw, where he was later 
appointed Professor. He was also made Dean. His 
output includes book illustrations, posters, stamps 
and tapestries. He has had many one-man shows 
in Poland and in other countries, including Britain, 
Holland, Denmark, Germany, U.S.A, and Canada, 
and has taken part in Polish art exhibitions in 
European countries as well as in China, India and 
Iran. He has received many prizes and awards. 
His work is now in the National Museum and the 
Polish Army Museum in Warsaw and in private 
collections mainly in the U.S.A. He lives with his 
wife Ewa deep in the countryside without a 
telephone, and keeps two stallions: one pure-bred 
Arab and a Tarpan.

LUDWIK MACIĄG urodził się w 1920 roku w Kra
kowie. Młodość spędził w Białej Podlaskiej. Wojna 
i okupacja niemiecka determinuje zaangażowanie 
się w konspiracji. Po ukończeniu podziemnej pod
chorążówki, wczesną wiosną 1944 r. uzyskuje przy
dział do oddziału partyzanckiego AK “Zenon”, do 
plutonu zwiadu konnego. Pluton ten bierze udział 
w akcji osłonowej wydobycia z Bugu, demonta
żu i przerzutu do Anglii pocisku V2, jak również 
w podjęciu siedmiu lotników amerykańskich 
z zestrzelonego przez Niemców bombowca. Po 
przejściu frontu i demobilizacji oddziału, dzięki 
przyjęciu wraz z koniem przez Dyrektora Stadni
ny Koni w Janowie Podlaskim, unika zesłania 
na Sybir, co staje się udziałem większości par
tyzantów AK. W 1945 r. rozpoczęte w Krakowie 
studia kończy w warszawskiej Akademii Sztuk 
Pięknych, gdzie po latach uzyskuje tytuł pro
fesora zwyczajnego. Był przez jedną kaden
cję dziekanem wydziału malarstwa. Autor wie
lu ilustracji książkowych, plakatów, projektów 
znaczków pocztowych i gobelinów. W dorob
ku malarskim szereg wystaw indywidualnych 
w kraju i za granicą, m.in. w Anglii, Holandii, 
Danii, RFN, USA i Kanadzie; uczestnictwo w 
wystawach sztuki polskiej w wielu krajach Eu
ropy, jak również w Chinach, Indiach i Iranie; 
liczne nagrody i wyróżnienia. Prace w zbio
rach Muzeum Narodowego i Muzeum Wojska 
Polskiego w Warszawie oraz w zbiorach pry
watnych, głównie w USA. Mieszka z żoną Ewą 
z dala od miasta, w małym lasku bez telefo
nu, mając na swoim utrzymaniu 2 ogiery: 
1 arab czystej krwi i konika polskiego.
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FROM THE PARTISAN’S SKETCH-BOOK 
ZE SZKICOWNIKA PARTYZANTA

Cavalryman „Sawa”
Ułan „Sawa”

Rest in the forest
Postój w lesie 109
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Grazing the horses
Pasienie koni
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The charge of the 14th Cavalry Regiment at Wólka Węglowa, oil. 
Szarża 14 pułku Ułanów pod Wólkę Węglową, olej.

Detail from „The charge" - cadet officer E. Iwanowski, oil.
Fragment - pchor. E. Iwanowski, olej.
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Tally-ho!, oil.
Lisi, olej. 119
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. Night sleigh-ride, oil. 
Nocna sanna, olej.

Tarants in harness, oil.
Taranty, olej. 127





✓ Horses with snow-net and sleigh, oil. 
Sanna w konie z siatkami, olej.

Dusk, oil.
0 zmierzchu, olej. 129
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The farmer’s sleigh, oil. 
Chłopskie sanie, olej.

Forest in winter, oil. 
Zima w lesie, olej.
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Sleigh, oil. 
Sanna, olej.
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H. Słowikowski with his coloured stallion, oil.
H. Słowikowski ze swoim srokatym ogierem, olej. •

St. Hubert's ride at Łąck, oil. 
Bieg św. Huberta w Łącku, olej136
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Leaving to work on the farm, oil. 
Wyjazd w pole, olej.

Puddles, water-colour.
Roztopy, akwarela.140





Farmland, water-colour.
Pola, akwarela.142
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Study of a horse, water-colour.
Studium konia, akwarela. 143
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