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ING Bank Śląski jest jednym z największych banków w Polsce, który obsługuje zarówno 
klientów indywidualnych, jak i podmioty gospodarcze. Rozbudowana sieć 440 placówek, 
ponad 770 bankomatów i 540 wpłatomatów, szeroka oferta kart płatniczych oraz 
internetowy dostęp do kont osobistych i firmowych stanowi nowoczesna ofertę i 
platformę współpracy z pozostałymi podmiotami Grupy ING.  
Grupa ING jest wywodzącą się z Holandii, globalną instytucją finansową świadczącą 
usługi z zakresu bankowości, ubezpieczeń i zarządzania aktywami dla klientów 
detalicznych i korporacyjnych w ponad 40 krajach. Zatrudnia ponad 100 tysięcy 
pracowników w wielu znakomitych firmach, które obsługują swoich klientów pod marka 
ING. 

 
 
Obraz z kolekcji Fundacji Sztuki Polskiej ING w MOC AK 
 
Obraz Marcina Maciejowskiego „Młodzi nie chc ą się uczyć ani pracowa ć” z kolekcji Fundacji Sztuki 

Polskiej ING zostanie wystawiony w Muzeum Sztuki Ws półczesnej w Krakowie. Wystaw ę „Sport  

w sztuce” b ędzie mo żna ogl ądać od 19 maja do 20 wrze śnia br.  

 

Celem wystawy „Sport w sztuce”  jest ukazanie sportu, jako zjawiska społecznego i medialnego  

w złożonym świecie reguł i symboli mówiących o społeczeństwie. Na wystawie zostaną zaprezentowane 

prace kilkudziesięciu artystów z Polski i z zagranicy - malarstwo, prace filmowe oraz działania artystów 

ryzykujących życiem w konfrontacji z ekstremalnymi wyczynami sportowymi.  

 

Obraz Marcina Maciejowskiego „Młodzi nie chcą się uczyć ani pracować” (2000 r., olej na płótnie, 112 x 

125,5 cm) jest w kolekcji Fundacji Sztuki Polskiej ING od 2004 r. W 2004 roku Fundacja zakupiła kolejną 

pracę tego autora: „Dużo jest takich, że ich interesują obrazy” (1999, olej na płótnie, 127 x 122 cm).  

 

Marcin Maciejowski  to artysta tworzący m.in. malarsko-komiksowe kroniki życia codziennego w Polsce. Na 

jego płótnach odnaleźć można motywy z najróżniejszych źródeł ikonograficznych – od prasy brukowej, przez 

kultowe filmy, aż po katalogi polskich muzeów sztuki. W 2001 roku uzyskał dyplom na Wydziale Grafiki 

Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie w pracowni plakatu prof. Piotra Kuncego. Wcześniej studiował na 

Wydziale Architektury Politechniki Krakowskiej. Od 2000 roku współpracuje z „Przekrojem”, gdzie 

zamieszcza komiks „Tu żyję i tu jest mi dobrze”. Maciejowski jest laureatem Paszportu „Polityki” za rok 2002. 

Był współzałożycielem grupy Ładnie.  

 

Fundacja Sztuki Polskiej ING  od 1998 roku gromadzi dzieła polskich artystów współczesnych. Kolekcja, 

składająca się obecnie z 124 prac, jest rozbudowywana przede wszystkim o prace twórców młodego 

pokolenia. W ciągu ostatniego roku zbiory fundacji wzbogaciły się o prace m.in. Anny Ostoyi, Piotra Janasa, 

Piotra Bosackiego. Fundacja realizuje również projekty wystawiennicze i wydawnicze. Więcej informacji na 

temat Fundacji Sztuki Polskiej ING na stronie www.ingart.pl 

 

Polska kolekcja wpisuje się w światowy program mecenatu ING, w którym sztuka odgrywa istotną rolę  

w tworzeniu kultury organizacyjnej. Każda z kolekcji ma swoją historię i osobowość, która wpisuje się  

w tożsamość i charakter organizacji. 
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