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Bar tło miej Wnuk: Ja ki pro cent
klien tów ING ma swo je kon ta w In -
ter ne cie?
Szy mon Mi to raj: Tech nicz nie
rzecz bio rąc, na trosz kę po -
nad 3 mln klien tów ING Ban -
ku Ślą skie go, po nad 70 proc.
ma do stęp do usłu gi ban ko wo -
ści elek tro nicz nej i licz ba ta ca -
ły czas ro śnie.

In ter net jest pszy szło ścią ban ko -
wo ści?
Zde cy do wa nie tak. Uwa żam,
że bę dzie ewo lu ował w kie run -
ku peł nej do stęp no ści i urzą -
dzeń mo bil nych, na któ rych
bę dzie moż na wy ko nać
wszyst kie pod sta wo we ope ra -
cje. Dzi siaj do pra cy wy star -
cza ją mi pro gram pocz to wy,
edy tor tek stu, ar kusz ka l kula -

cyj ny i coś, co po zwa la przy -
go to wy wać i prze pro wa dzić
pre zen ta cję. Wszyst kie te
funk cje z po wo dze niem dzia ła -
ją na mo im ta ble cie.

Jak w ta kim ra zie mo że wy glą dać
ban ko wość elek tro nicz na za de ka -
dę?
To bar dzo trud ne py ta nie
z uwa gi na to, że 10 lat, to
prze paść w roz wo ju elek tro ni -
ki i so ftwa re'u. De ka dę te mu
ży li śmy prze cież w epo ce Win -
dow sa '98 i Mil le nium,
a na ryn ku po ja wi ły się pierw -
sze te le wi zo ry pla zmo we. Pod -
su mo wu jąc, chcąc od po wie -
dzieć na wy żej po sta wio ne py -
ta nie, mu siał bym się za ba wić
w No stra da mu sa, a nie mam
do te go kwa li fi ka cji. Mo gę je -

dy nie wy po wie dzieć się na te -
mat naj bliż szej przy szło ści,
w któ rej urzą dze nia mo bil ne
bę dą da lej przej mo wać funk cje
kom pu te rów, rów nież w ob sza -
rze ban ko wo ści.

Kom pu te ry prze sta ną peł nić do -
tych cza so we funk cje?
Roz wój urzą dzeń mo bil nych
nie ozna cza, że ban ko wość
elek tro nicz na na plat for mi PC
znik nie cał ko wi cie. Uwa żam,
że na dal bę dzie my ko rzy stać
z kom pu te rów, by po znać
szcze gó ło wą hi sto rię ra chun ku,
czy zro bić prze le wy, co oko -
ło 90 proc. klien tów ING czy -
ni raz w mie sią cu. Urzą dze nia
mo bil ne bę dą nam słu ży ły
na co dzień – kie dy na gle zaj -
dzie ko niecz ność prze la nia pie -

nię dzy czy spraw dze nia sta nu
kon ta.

Czy to bę dzie bez piecz ne?
Tech no lo gia smart fo nów jest
bar dzo świe ża, więc jej pod sta -
wo wym man ka men tem jest
brak jed ne go stan dar du. Ak tu -
al nie, użyt kow ni cy smart fo -
nów ko rzy sta ją bo wiem
z trzech pod sta wo wych sys te -
mów: RIM, iOS -a i An dro ida.
Pro ble mem jest dzi siaj rów -
nież nie wiel ka świa do mość
użyt kow ni ków urzą dzeń mo -
bil nych, któ rzy, wie dząc, że
na le ży za bez pie czyć lap top
za po mo cą pro gra mu an ty wi -
ru so we go, nie kwa pią się
do za bez pie cze nia smart fo -
na mó wiąc, że: „to prze cież
tyl ko te le fon”. 

W stronę
mobilności
O przyszłości bankowości elektronicznej rozmawiamy z Szymonem Mitorajem, absolwentem Uniwersytetu
Ekonomicznego w Katowicach, dyrektorem Departamentu Bankowości Internetowej i Mobilnej ING Banku
Śląskiego 

Cen trum Ka to wic dla
stu den tów?

Mi mo że od cza su, kie dy stu dio -
wa łem na Uni wer sy te cie Eko no -
micz nym mi nę ło już kil ka lat,
cen trum Ka to wic nie sta ło się
bar dziej przy ja zne stu den tom.
A prze pis na to jest pro sty. Trze -
ba za py tać mło dych lu dzi, cze go
chcą. Oczy wi ście bra ku je w cen -
trum „kul tu ry wyż szej”, ale
praw da jest rów nież ta ka, że
więk szość z nich jej nie szu ka.
Stu den ci lu bią pro ste roz ryw ki,
a tych bra ku je. Spra wę za ła twi -
ło by kil ka do brych im pre zow ni,
nie dro gie ka wia ren ki i przede
wszyst kim – prze nie sie nie aka -
de mi ków z Li go ty w po bli że cen -
trum. Na przy kład w oko li ce uli -
cy War szaw skiej prze cho dzą cej
w uli cę 3 Ma ja, któ ra łą cząc na -
tu ral nie dwie uczel nie – Uni wer -
sy tet Ślą ski i Uni wer sy tet Eko no -
micz ny, mo gła by tęt nić ży ciem
stu denc kim. Uła twie nie trans -
por tu po mię dzy aka de mi ka mi
a cen trum, zwłasz cza w go dzi -
nach noc nych, też wpły nę ło by
na roz wój mia sta „po go dzi -
nach”.

– Urządzenia mobilne będą dalej przejmować funkcje komputerów, również w obszarze bankowości – twierdzi
Szymon Mitoraj

Czesi, Komeda i kowboje 
28 kwietnia zacznie się w Cieszynie trzynasty
przegląd Kino na granicy. Zobaczymy przede
wszystkim filmy czeskie, polskie, słowackie
i węgierskie, choć będzie też okazja obejrzenia
zachodnich produkcji

Monika Pacukiewicz

Bo na przykład w ramach retrospektywy filmów z muzyką Krzysztofa Komedy
obejrzymy „Dziecko Rosmary” Romana Polańskiego. – Rzadko ten film można
zobaczyć na dużym ekranie – przypomina Maciej Gil, dyrektor programowy Kina
na granicy. 
Kolejny blok programowy ułożono z okazji 100. urodzin Otakara Vávry, wybitnego
twórcy, ale i kontrowersyjnej postaci, założyciela praskiej szkoły filmowej FAMU
i wychowawcy wielu pokoleń nie tylko czeskich filmowców. Oprócz tego będzie m.in.
blok poświęcony filmom Miloslava i Igora Luthrów (a w nim m.in. „Blaszany
bębenek” Volkera Schlöndorffa i „Dantona” Andrzeja Wajdy”). 
Przebojem będą z pewnością westerny środkowoeuropejskie. Obok siebie będą
pokazywane „Człowiek znikąd” Józefa Kłyka, animacja „Bolek i Lolek na Dzikim
Zachodzie” oraz kultowy „Lemoniadowy Joe” Oldřicha Lipskiego. 
Jednak najważniejszym powodem przyjazdu do Cieszyna na majowy weekend są
filmowe nowości. Nigdzie indziej nie będziemy mieli okazji, aby zobaczyć tyle
czeskich i słowackich filmów. W programie będzie ich około stu! Na ich zobaczenie
mamy sześć dni (przegląd potrwa do 3 maja). A wieczorem, kiedy już wychyniemy
w sal kinowych, będzie okazja do zwiedzania wystaw i wysłuchania koncertów.
Zagrają: Karbido (program „Stolik”), Charlie Straight, Kazety, Fiordmoss i Igor Boxx. 
Za karnet uprawniający do wejścia na wszystkie te imprezy zapłacimy 80 złotych. 

Festiwal sztuki ulicy

9 kwietnia rozpoczynie się pierwsza edycja
„SK 2011 Katowice Street Art Festival”. Najbardziej
spektakularna część imprezy to tworzenie nowych
murali i graffiti. Ich autorami będą nie tylko
znakomici artyści, ale także dzieci, osoby starsze
czy wykluczone. Na zaproszenie Biura ESK
Katowice 2016 na Górny Śląsk przyjadą między
innymi: lider hiszpańskich streetartowców – Aryz,
jeden z pionierów całego ruchu – nowojorczyk Dan
Witz czy znany włoski artysta 108

Bartłomiej Wnuk
Jednym z ciekawszych festiwalowych projektów będzie Bitwa o Kluski
Śląskie, pojedynek na graffiti. Wyjątkowym dialogiem sztuki z marketingiem
będzie przejęcie przez artystów kilku miejskich billboardów i ich nowa
aranżacja. Festiwalowi towarzyszy przegląd filmów poświęconych sztuce
ulicy. W Kinoteatrze Rialto zobaczymy: „Bomb It”, „Sprayowców”, „Wyjście
przez sklep z pamiątkami” i „Grafficiarzy”.
Katowice to miasto, w którym 17 lat temu powstały legendarne grupy
Kaliber 44 oraz Paktofonika. Inspirując się przeszłością tego miejsca,
kwietniowy festiwal postara się na nowo pokazać postać Magika, tragicznie
zmarłego współzałożyciela obu formacji. Posłużą temu specjalne
instalacje inspirowane tekstami artysty oraz muzyczna oprawa imprezy.
W Katowicach wystąpią między innymi: L. U. C., Molesta Ewenement,
Rahim, Fokus oraz O. S. T. R. Zaplanowano także specjalne spotkanie
z twórcami powstającego właśnie filmu poświęconego historii Paktofoniki.
– SK 2011 Katowice Street Art Festival to szansa dla miasta, by zyskać zupełnie
nowy wymiar i kolory, a dla mieszkańców – pretekst, by wyjść z domu i dobrze
się bawić. Katowice staną się żywą galerią sztuki, otwartą i dostępną dla
każdego – mówi Mirek Rusecki, rzecznik katowickiego Biura ESK 2016.
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