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Ludwik Maciąg
malarstwo



Ludwik Maciąg - artysta niepokorny, druga połowa XX wieku przebiega 
w Polsce pod znakiem dyktatury a to bardzo niedobry czas dla niepo
kornych artystów. Najpierw była nadzorowana przez komunistyczną 
partię bezwzględna dominacja Związku Radzieckiego, gdzie artyści byli 
wówczas określani jako "Inżynierowie dusz". Inżynier to taki funkcjona
riusz, który zgodnie z życzeniem zamawiającego opracowuje gotowe 
projekty do produkcji. A zatem artyści mieli w tym czasie tworzyć "reali
styczne w formie i socjalistyczne w treści", kolorowe wzorce według 
których komunistyczna partia miała masowo edukować nowych ludzi "na 
miarę Wielkiej Epoki". Krytycy artystyczni stworzyli swoisty żargon, 
według którego ta dyktatura partyjnych biurokratów określana była jako 
"Zamówienie Społeczne". Niestety! Niepokorny temperament twórczy 
Maciąga nie pozwolił mu na wykonywanie barwnych, autorskich repro
dukcji gotowych schematów. Pisząc te słowa mam przed oczyma jeden 
z jego obrazów powstały w tamtej epoce p.t. Niemcy./obecnie w zbiorach 
Muzeum Narodowego w Warszawie/ Według obowiązującego wtedy 
schematu Niemiec to był "Zbrodniczy Okupant", dysponujący miażdżącą 
przewagą liczebną i materiałową i pozbawiony wszelkich pozytywnych 
ludzkich cech. "Niemcy" Maciąga! Właśnie tacy jakich w akcji bojowej 
widzieli ci, którzy pamiętają! Uważni, czujni przenikający kolumienkami 
plutonów przez miedzę takiego swojskiego, nostalgicznego polskiego 
krajobrazu. Żaden wówczas lansowany slogan o "Bestialstwie hord hitle
rowskich" do tego obrazu nie pasuje. Nie udało mi się nigdzie przedtem 
ani nigdy potem w tej niekończącej się galerii "Zezwierzęconych Hitle
rowców" widzieć obrazu równie obiektywnego i jednocześnie reflek
syjnego jak ten. No ale niepokorny temperament twórczy Maciąga nie 
mógł wówczas odpowiadać urzędnikom od kultury. W połowie lat 50- 
tych pojawiło się to co dziś nazywamy "Odwilżą", ale tak naprawdę to 
dyktat z orlej wysokości partyjnych i ministerialnych gabinetów ustąpił 
miejsce dyktatowi redakcyjnych foteli krytyków artystycznych. "Od Rę
ki" stworzono nowe recepty "Nowoczesności". Dzieło pretendujące do 
tego miana /dzieła określane jako "nienowoczesne" krytyka traktowała 
po macoszemu/ musiało być maksymalnie zbliżone do stylu którejś z za
chodnioeuropejskich lub amerykańskich sław, lub przynajmniej dać się 
dopasować do któregoś z aktualnie na Zachodzie lansowanych kierun
ków artystycznych. A Ludwik Maciąg? Niepokorny Ludwik Maciąg? - 
nadal tworzy to co mu dyktuje jego artystyczna pasja. Patrząc na jego 
obrazy widzimy to co i tak widzimy w naturze, ale dostrzegamy w nich 
to, czego sami, bez jego pomocy napewno byśmy nie dostrzegli. Zwykłe 
monotonne polskie pejzaże z szachownicą pól i poletek i takim charakte
rystycznym dla Maciąga podniesionym horyzontem, kryją w sobie jakiś 
specyficzny urok. Ale tego nie pokaże nawet najlepsza reprodukcja. No 
i konie! Nieodłączny atrybut polskich dziejów, obecnie odsunięty na bok 
przez triumfującą technikę. Tu Ludwik Maciąg zjawił się w samą porę 
aby podsumować, skondensować w swojej twórczości to co malarze 



polscy ubiegłego stulecia mieli na ten temat do powiedzenia. Juliusz 
Kossak, bezbłędny znawca ras końskich, subtelności ich sylwetki i jakby 
zatrzymanego w kadrze ruchu. Piotr Michałowski to konie dynamiczne 
w ruchu, nie zatrzymanym w kadrze, ale iluzorycznie odbywającym się 
w naszych oczach i Chełmoński malujący konie z wyrazem i indywidual
nym charakterem. Maciąga interesuje to wszystko razem. Preferuje an
gloaraby, ale też nie brak u niego ras znakomicie uchwyconych typolo
gicznie i w ruchu jakby trwającym w obrazie. U Maciąga żaden koń nie 
jest statyczny, nawet konie w stajni są zawsze w ruchu dostosowanym do 
sytuacji. Z koniem zżył się artysta "od dziecka" jako syn oficera konnej 
przecież armii Polski przedwojennej. Zrósł się z koniem jako zwiadowca 
34 p.p. Armii Krajowej w czasie wojny. I tak już zostało do dziś. Spora
dycznie Maciąg tworzy również portrety, bardzo syntetyczne pod wzglę
dem formy, trafnie określające cechy fizjionomiczne modela, ale najwię
cej chyba uwagi zwraca autor na wyraz portretowanej osoby. A więc 
jakim w zasadzie malarzem jest Ludwik Maciąg? Krytycy zawsze lubili 
szufladkować artystów: realizm, ekspresjonizm, hiperrealizm etc. I tak 
w sferze socjologii sztuki, tak i pod względem stylu niepokorny nie daje 
się podporządkować do żadnego z tych nurtów. Potocznie każde malarst
wo figuratywne i zgodne z zasadani perspektywy kwalifikujemy jako 
realizm, ale to malarstwo do histrycznego realizmu nie przystaje zupeł
nie. Weźmy na przykład jego koloryt: zupełnie inną paletą tworzy Ma
ciąg sportowo-myśliwskie kawalkady w pejzażu, inną taki sam pejzaż 
jako tło do sceny batalistycznej. Kolor jest podporządkowany ekspresji 
danej sceny a nie lokalnym jej cechom. To samo można powiedzieć 
i o perspektywie i o roli światła i tak można w nieskończoność. Zawsze 
znajdziemy u niego jakieś elementy jakiegoś "izmu", więc może eklek
tyzm? Też zupełnie do tej twórczości nie pasuje. Maciąg już we 
wczsnym okresie potrafi stworzyć własny styl i mimo różnych, nieraz 
bardzo daleko posuniętych modyfikacji utrzymał go do dziś. Jest jeszcze 
problem "nowoczesności". Współczesna krytyka stawia czasem znak 
równości między nowoczesnością a awangardą. Jest to oczywiste niepo
rozumienie: cechą wyróżniającą sztukę naszych czasów jest odrzucenie 
kanonów i swoboda wyboru środków artystycznego wyrazu. Jedyny obo
wiązujący uniwersalny kanon to jest szczerość wypowiedzi. Wszelkie 
próby "zamówienia społecznego" czy artystów-inżynierów w naszych 
czasach się nie sprawdziły. A zatem aby jednym słowem określić Ludwi
ka Maciąga nie widzę lepszego jak to użyte w tytule "Artysta Niepo
korny". W XVI wieku Giorgio Vasari, artysta i jednocześnie teoretyk 
sztuki sformułował fundamentalną prawdę "sztuka to jest myślenia 
w obszarach". Malarstwo profesora Ludwika Maciąga to bezwzględna 
szczerość myślenie i wypowiedzi. I dlatego kontakt osobisty z jego obra
zem daje autentyczne zadowolenie ale też zmusza do refleksji.

Bohdan Grzegorzewski



Ludwik Maciąg Ur. w 1920 r.
Absolwent Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie, profesor tej uczelni; 

autor wielu znanych ilustracji książkowych, 
plakatów, projektów znaczków pocztowych i gobelinów.

W dorobku malarskim szereg wystaw indywidualnych w kraju i za granicą
- m.in. w Anglii, Holandii, Danii, RFN, USA i Kanadzie; 

uczestnictwo w wystawach zbiorowych sztuki polskiej w wielu krajach Europy, 
jak również w Chinach, Indiach i Iranie;

liczne nagrody i wyróżnienia.
Prace w zbiorach Muzeum Narodowego i Muzeum Wojska Polskiego w Warszawie 

a także w Bibliothèque Nationale w Paryżu, Galerii Folkestone i Cassel Galerie w Anglii 
oraz w zbiorach prywatnych, głównie w USA.

Ludwik Maciąg Bom in 1920.
Graduate, and now - professor, of the Academy of Fine Arts in Warsaw.

His remarkable output includes popular book illustrations, 
designs of posters and stamps, tapestries and paintings. 

He has had many individual exhibitions in Poland and abroad, 
e.g. in Great Britain, Holland, Denmark, West Germany, USA, Canada, 

and has taken part in several group presentations 
of Polish art in Europe, China, India, Iran, 

His works, for which he received many awards, 
are in the National Museum and the Polish Army Museum in Warsaw, 

Bibliothèque Nationale in Paris, Cassel Galerie, Folkestone Gallery in England 
and private collections - mainly in the United States.



Niezręcznie jest pisać o sobie, 
ale charakter tego albumu, mego 
dorobku, wymaga niezbędnych 
wyjaśnień obranej postawy. 
Moja droga do sztuki wiodła 
nie poprzez środowisko artystyczne, 
kontakt z historią sztuki - fascynacja 
tym co przeżywałem, co mnie 
otaczało, stwarzała od 
najwcześniejszych lat dzieciństwa 
potrzebę wewnętrzną rysowania, 
malowania. Miałem wtedy przed 
oknami plac koszarowy 
Pułku Artlerii Lekkiej, w którym 
służył mój ojciec Michał. Chłonąłem 
Życie koszar, koniowiązy, 
pojenie koni, komendy, od czasu do 
czasu ćwiczenia baterii pełne 
ekspresji, chrzęst dział, wyjazdy 
pocztu honorowego z trąbką. 
Dni były dzielone trąbką sygnałową 
trębacza, a wieczorami po apelu 
niosły się tęskne pieśni kanonierów. 
Ojca mego, utalentowanego jeźdźca, 
altylerzystę armii austro-węgierskiej 
drogi wojenne I Wojny Światowej 
wiodły przez Front Jugosłowiański, 
Włoski aż pod Verdun.
Tam, w końcowej fazie wałk dostał 
się do niewoli francuskiej, 
skąd wrócił do Polski z Armią 
generała Hallera do Krakowa. 
Matka moja - Dalmatynka z bratem 
Józefem urodzonym w Bośni, 
Otto urodzonym na Węgrzech, 
wśród szalejącej tam rewolucji 
zmierzała do nieznanej sobie Polski, 
do Krakowa, gdzie przyszedłem 
na świat. Po dwóch latach 
przenieśliśmy się do 
Białej Podlaskiej. Atmosfera tego

Ojciec po przybyciu do Krakowa 
z Armią gen. Hallera

Ojciec w drodze pod Verdun

Matka Rozalia Dokić

Ojciec na rynku w Białej Podlaskiej
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Brat Józef w poczcie sztandarowym 34 pp. w Białej Podlaskiej

Brat Józef Maciąg ppor. 34 pp. w Białej Podlaskiej Brat Otto Maciąg por.1 p. art. plot, w Holandii

Brat Józef na ćwiczeniach

prowincjalnego wówczas, niemniej 
ambitnego miasta, później wpływ 
wybitnego pedagoga i wychowawcy 
dyrektora gimnazjum Stanisława 
Damrosza kształtowały braci i moją 
osobowość. Po maturze złożyłem 
papiery do ASP w Warszawie, 
ale wojna przedłużyła mi czas 
samouka. Okupacja niemiecka 
sprowokowała natychmiastową 
konspiację. Najstarszy mój brat 
podporucznik 34 P.P Józef brał 
udział w obronie Brześcia, wrócił 
z grupą rannych żołnierzy 
od generała Kleberga. Rozwinął 
intensywną działalność 
konspiracyjną. Po jego wydostaniu 
się na Bliski Wschód przejąłem 
po nim pseudonim "Sas ". 
Ukończywszy podchrążówkę AK 
dostałem przydział wczesną wiosną 
1944 do oddziału partyzanckiego 
"Zenona" 34 P.P. AK, do konnego 
zwiadu. Jeden z najbitnieszych 
i największych oddziałów 
na Podlasiu brał udział 
w działaniach osłonowych akcji V-2. 
Satysfakcją dla naszego plutonu 
kawalerii było podjęcie 
zestrzelonych przez Niemców 
7 lotników amerykańskich.
Kilka szkiców z chlebaka 
z amunicją, szkiców z natury życia 
oddziału, kto wie czy nie 
zdecydowało o wyborze dalszej 
drogi artystycznej. Trzeba pamiętać, 
że nie istnieje żadna dokumentacja 
wizualna leśnych oddziałów, tak jak 
nie istnieje dokumentacja i tych 
z 1863 roku. Nadszedł okres 
fałszowania historii, 



deprecjonowania tego, 
co przeżywaliśmy my, którzy 
poprzez walkę usiłowaliśmy uniknąć 
losu likwidowanych w niemieckich 
i radzieckich rzeźniach dla ludzi, 
a później przez UB.
Byliśmy świadkami gigantycznej 
masakry najlepszych, 
najwspanialszych spośród nas 
Polaków, getta żydowskiego, 
wreszcie dziesiątków tysięcy jeńców 
radzieckich po której nie 
pozostawiono śladów - w niczyim 
interesie nie leżało ujawnianie 
metody doprowadzania 
do kanibalizmu skazanych 
dosłownie na śmierć głodową mas 
ludzkich. Był czas kiedy chciałem, 
miałem ambicję ratowania 
od zapomnienia chociaż 
fragmentarycznych przeżyć mego 
pokolenia. Okazało się, że koliduje 
to z kreowaną, wygodną 
dla każdego kolejnego układu 
połitycznego sztuką, a teraz wręcz 
jest niepotrzebne, anachroniczne. 
Zresztą pełnym głosem było 
niepodobne mówić.
Pozostałem jednak przy rodzaju 
malowanego pamiętnika.
Nie ubiegając się o rozgłos 
zdecydowałem się na pozostawienie 
możliwie autentycznego śladu 
istnienia. Nie ułatwiała mi życia ani 
obrana konwencja, postawa, klimat 
swoiście pojmowanej polskości, ani 
wreszcie moja pasja - konie - akcent 
ideologicznie niedobry, a w sztuce 
współczesnej wręcz niepoważny. 
Znamienne, że zupełnie podobną 
postawę przyjął mój starszy brat,

Na ogierze "Alaryk" 1938 r.

Autoportret-rysunek 1944 r.

Wolne chwile w partyzantce
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Akcia V2 - powrót z patrolu

Bieg myśliwski "Legii" w Kampinosie

Po Hubertusie na "Orbisie"

malarz, Otto - kapitan artylerii 
przeciwlotniczej z Dywizji generała 
Maczka, który brał udział w inwazji, 
zaznał satysfakcji zwycięstwa pod 
Falaise i goryczy pozostania na 
obczyźnie, w Anglii. Najstarszy mój 
brat, Józef oficer piechoty, zrzucony 
z Bliskiego Wschodu na tereny 
opanowane przez generała 
Michajlovicza w górach Serbii do 
Misji Angielskiej stworzył tam 
polski oddział w sile ok. batalionu. 
Zginął w walce z Niemcami - znalazł 
miejsce w historii II Wojny 
Światowej jako kpt. "Nash ". 
Żona moja, Ewa, jest córką Ireny 
i kpt. Juliana Zbyszyńskiego, który 
nim dostał się do Anglii przenoszony 
był przez K.G.B. z więzienia 
do więzienia z lagru do lagru, 
w ostatniej chwili cofnięty 
z transportu do Katynia.
Brat żony, Lech, był żołnierzem 
batalionu "Zos'ka ", brał udział 
w powstaniu warszawskim. 
Wobec takiego "życiorysu " rodziny 
nie mogłem inaczej pokierować 
swoim życiem. Po rozbrojeniu się 
je sienią 1944 roku naszego oddziału 
uniknąłem zesłania na Sybir dzięki 
połączonemu z ryzykiem przyjęciu 
mnie wraz z koniem przez 
ówczesnego Dyrektora Stadniny 
Koni w Janowie Podlaskim 
K.Kajetanowicza jako les'niczego 
w lasach nadbużańskich należących 
do Stadniny. Pozwoliło mi to 
przetrwać najtrudniejszy okres, 
aż do rozpoczęcia studiów na ASP 
w Krakowie, dokąd dotarłem 
w mundurze mastalerza.
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Po pierwszym semesrtrze 
przeniosłem się do warszawskiej 
ASP aby kontynuować studia.
W ostatnim semestrze zostałem 
asystentem u profesora 
Tadeusza Kulisiewicza, 
a bezpośrednio po dyplomie 
adiunktem na Wydziale Malarstwa 
u profesora Michała Byliny. 
Ten wspaniały Polak pomógł 
mi wytrwać w nie najbardziej 
przychylnej atmosferze Wydziału 
jako pedagogowi, aż do uzyskania 
stopnia profesora zwyczajnego. 
Kiedy kompromis egzystowania 
w środowisku sięgał granic 
poczucia godnos'ci, zdecydowaliśmy 
się z żoną na porzucenie 
tej atmosfery i miejskiego życia, 
kupiliśmy, nie bez trudu, hektar lasu 
pod Wyszkowem, stary drewniany 
wiejski dom, który od nowa 
usutuowaliśmy w naszym lesie. 
Surowe warunki, brak telefonu, 
to niewątpliwie twarde życie, 
ale niezależność nie ma ceny.
2 konie (ogiery), 5 psów, koty 
pozwalają nam nie odczuwać 
nadmiernej samotności.
Myślę, że nawet nie zdają sobie 
sprawy Ci, którzy nie 
z wyrachowania kolekcjonują moje 
prace, jakim bezcennym wsparciem 
jest ich zainteresowanie, trudno 
o Nich nie wspomnieć chociażby 
ze względu na egzotykę miejsc 
z którymi się związali.

Ojciec Ewy kpt. Julian Zbyszyński Lech Zbyszyński syn Juliana, 1943 r.

Rodzinne spotkanie, od lewego: Ojciec, Matka, 
Matka Ewy, Babcia Ewy, mój syn Krzysztof, 
siostra Helena i moja zona Ewa .

Syn Krzsztof z rodziną
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Ewa i Ludwik Maciągowie
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Wydania albumowe
Ksawery Piwocki - "Współcześni Malarze Polscy" - 1967
Maria Morawińska-Brzezicka - "Sport w sztuce Polskiej” - 1975
"Polska ilustracja ksążkowa" - 1964
Jan Grabowski - "Hipologia dla wszystkich" - 1982
"Wojsko Polskie w sztuce współczenej" - 1968
"Barwy Polskiego Oręża" - (Zachęta) 1988
Cezary Chlebowski - "Drogi wojenne Maciągów"
Mirosław Prosną - "Widnokręgi" - 1985
Sławomir Bołdak - "Malarstwo Ludwika Maciąga" Przegląd Artystyczny - 1962
Dr. Richard Keller - Pobus Pferdezucht im Spiegel Moderner Freimarken - Gestaltung - "Sankt Georg" - 1964 
Wojciech Krauze - "Ludwik Maciąg" Wystawy indywidualne malarstwa w warszawskich zakładach pracy 1971-1972 
Alina Więcko - Ludwik Maciąg -"Niemcy" - 1961
"Wiedza i Życie" - 1968
Teresa Sawińska - BWA w Piastowie - 1975
Wiesława Wierzchowska - "Konfrontacje" - 1966(?)
Maria Ceuda - "Perspektiren vom Pferd aus gesehen" - "Uroda" - 1989
Tadeusz Kucharski - "Koń a sprawa Polska” - "Kultura" - 1985
Edmund Grzybowski - "Malarstwo jest sztuką" - "Stolica" - 1974
Edmund Grzybowski - "Koń w malarstwie Ludwika Maciąga" - "Stolica" - 1975
Anna Grzybowiecka - "Malarz i Jeździec" - "Świat Młodych" - 1974
Anna Jabłońska - "Gorzkie pejzaże" -"Nowa wieś" - 1989
Stanisław Ledóchowski - "Wśród koni Ludwika Maciąga" - 1985
Szymon Kobyliński - "Konna kuracja" - Przegląd Polski - 1993
USA Kazimiwrz Kaz. Ostaszewicz - " Człowiek który się nie kłaniał" - "Wiadomości Piastowskie" - 1993
USA Zenon Lipowicz - "Ludwik Maciąg" "Arabian Horse World" - 1987
Carol W. Mulder - The Polish Sale and other travels - "Arabian Horse World" - 1978
Stanisław Ledóchowski - "Bliskie z daleka" - katalog - Stara Kordegarda - 1985
Filmy
Jarosław Brzozowski - "Interpretacje"
(T.Brzozowski. J. Nowosielski, L. Maciąg, muzyka Pendereckiego) - film oświatowy
Jacek Sawicki, Jarosław Kamiński - z cyklu "Postawy" - "Ostatni Rozkaz" - 1992,
Naczelna Redakcja Programów Edukacyjnych.
St. Grabowski, Jerzy Machałowski, Jan Marszałek - "Żołnierz Nieznany" - "Sas" - 1992,
Naczelna Redakcja Programów Wojskowych TVP





Pod Wiedniem,'}984, akryl/olej-płótno, 150x100, wł. prywatna 75



Kościuszko w obronie Wa rsza wy, olej-płótno, 130x180, MWP



Somosjerra, 1985, akryl/olej-płótno, 155x100, wt. prywatna w Arizonie 17



18 Niemcy, olej-płótno, 49,5x72, Muzeum Narodowe Niemcy-fragment >
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20 Bombowce, olej-płótno, wl. autora



Szarża, akryl/olej-płótno, wł. prywatna 21



22 Patrol, olej-płótno, wt. prywatna



Major H u bal, olej-płótno, wt. prywatna 23



24 Noc księżycowa, akryl/olej-ptótno, 92x73, MWP



Artyleria lekka zajmuje stanowisko o g n i o w e, akryl/olej-płótno, Muzeum w Woli Gutowskiej 25



26 Na czatach, monotypia-papier, M WP Na czatach-fragment
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28 Deszcz,1990, akryl/olej-płótno, 54x73, wł. prywatna



W I es ie ,1991 ,akryl/olej-płótno, MWP 29
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30 Jeńcy, akryl/olej-płótno, 150x70,wł. autora



Im
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Nocna spowiedź, 1993, akryl/ olej-płótno,200x167,Klasztor o.Paulinów-Leśna Podlaska 31



32 O świcie, akryl/ olej-płótno, 114x147,MWP



Przyszli, akryl/olej-płtno, MWP 33







36 Na koń /, 1985, akryl/ olej-plótno, 155x76, wt. prywatna w Arizonie



Spalone drzwi, }980, akryl/olej-płótno, 100x80, wł. autora 37



38 Nocny m a rsz, olej-płótno, 110x150, MWP



Oswobodzenie Warszawy, olej-płótno, 132x92, MWP 39



40 Po wojnie,'! 967, olej-płótno, 90x120, B W A



Orka, 1985, akryl/olej-ptótno, MWP 41



42 W pol u, akryl/olej-płótno, wt. prywatna



Ta rn i n a, 1991, akryl/olej-płótno, 70x93, wt. autora 43



44 Jesienne ognie, olej-płótno, 95x67, wł. prywatna Jesienne ognie-fragment >





46 J e ś e ń, akryl/olej-ptótno, w), prywatna



Zwózka dre wn a, akryl/olej-płótno 47



48 Piaszczysty brzeg, akwarela, wl. autora



HW

Pole, akryl/olej-płótno, wt. prywatna w U. S. A. 49



Z i ma -fragment >
Zima, akwarel, wł. autora

50



1

52 Kra, akwarela, 23x31, wt. autora



Z i ma -fragment >
Zima, akwarel, wł. autora

50



W zaspie, akryl/olej-płótno, wł. prywatna 53



54 Spokojna woda, akwarela, 38x50, wł. prywatna



Przedwiośnie, akwarela, 23x31, wł. autora 55



56 HZ niedzielę, olej-płótno, 90x62, wł. prywatna



W deszczu, akryl/olej-płyta spilśniona, wł. prywatna 57



58 Ciężkie konie, akryl/olej-płótno, wł. prywatna Ciężkie konie -fragment >





60 Rozdroże, olej-ptótno, 130x150, wł. prywatna



W stadzie ogie ró w, akryl/olei-płótno, wt. prywatna 61



62 Rozprężalnia, 1987, akryl/olej-płtno, 75x150, 'Tack Room'



Za lisem, akryl/olej-płótno, wł. prywatna 63



64 Bieg myśliwski w S i e r a k o w i e, akryl/olej-ptótno, 40x65, Muzeum w Białej Podlaskiej



Bieg myśliwski w Pępowie, akryl/olej-płótno, wł. prywatna 65



66 L i s I, olej-płótno, wł. prywatna



Przez las, akryl/olej-płótno, wł. prywatna 67



68 Zaparowane konie, akryl/olej-ptótno, 150x71, wt. prywatna Zaparowane konie-irag. >





70 Przerwa, olej-płótno, wł. prywatna



Defilada zwycięzców, akryl/olej-płótno, wł. prywatna 71



72 HZ Janowie Po dl a skim, akryl/olej-ptótno, wt. prywatna



Po przerwie, akryl/olej-płótno, 80x65 73



74 Stromy zjazd,] 984, akryl/olej-płótno, 100x80, wł. prywatna Stromy zjazd-fragment >





76 Spacer w Michałowie, olej-płótno, wł. prywatna



Po g r u dz i e, akryl/olej-płótno 77



78 J. Borkowski na D u n c e, akryl/olej-płótno, 80x65, wt. prywatna



Przy ogniu, akryl/olej-płótno, Kanada 79



80 Portret ż o n y, 1982, akryl/olej-ptótno, 123x50, wł. autora Portret z o n y-fragment >





82 Portret s y n k a, 1956, olej-płótno, 53x45, wt. autora
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Autoportret, 1985, akryl/olej-płótno, 123x50, wł prywatna 83



84 Dama z sokołem, karton do gobelinu-akwarela, wł. autora



Tarpany, gobelin-wełna, 200x102, wł. prywatna 85



86 Hubertus, gobelin-wełna, wł. prywatna



Generał K. P u ł a w s A /, 1979, gobelin-wetna, 190x110, wt. prywatna w Arizonie 87



88 Kulig, 1979, gobelin-wełna, 190x110, wł. prywatna w Arizonie Ku lig -fragment >



ł



90 Znaczki pocztowe - seria "Konie polskie"
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92 Znaczki pocztowe - seria "Jazda polska



93



► » KA 2S 
' '.i

f

»
»
3
9
»
»
»
»
>
>
>
»
>

t POLSK 2zi

94 Znaczki pocztowe - seria "150 - lecie stadniny koni w Sierakowie "
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Ludwik Maciąg Ur. w 1920 r.
Absolwent Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie, profesor tej uczelni; 

autor wielu znanych ilustracji książkowych, 
plakatów, projektów znaczków pocztowych i gobelinów.

W dorobku malarskim szereg wystaw indywidualnych w kraju i za granicą
- m.in. w Anglii, Holandii, Danii, RFN, USA i Kanadzie; 

uczestnictwo w wystawach zbiorowych sztuki polskiej w wielu krajach Europy, 
jak również w Chinach, Indiach i Iranie;

liczne nagrody i wyróżnienia.
Prace w zbiorach Muzeum Narodowego i Muzeum Wojska Polskiego w Warszawie 

a także w Bibliothèque Nationale w Paryżu, Galerii Folkestone i Cassel Galerie w Anglii 
oraz w zbiorach prywatnych, głównie w USA.

Ludwik Maciąg Born in 1920.
Graduate, and now - professor, of the Academy of Fine Arts in Warsaw.

His remarkable output includes popular book illustrations, 
designs of posters and stamps, tapestries and paintings. 

He has had many individual exhibitions in Poland and abroad, 
e.g. in Great Britain, Holland, Denmark, West Germany, USA, Canada, 

and has taken part in several group presentations 
of Polish art in Europe, China, India, Iran, 

His works, for which he received many awards, 
are in the National Museum and the Polish Army Museum in Warsaw, 

Bibliothèque Nationale in Paris, Cassel Galerie, Folkestone Gallery in England 
and private collections - mainly in the United States.


