Panorama edukacji
Kino na Granicy
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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

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

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.

Centrum Katowic dla
studentów?
Mimo że od czasu, kiedy studiowałem na Uniwersytecie Ekonomicznym minęło już kilka lat,
centrum Katowic nie stało się
bardziej przyjazne studentom.
A przepis na to jest prosty. Trzeba zapytać młodych ludzi, czego
chcą. Oczywiście brakuje w centrum „kultury wyższej”, ale
prawda jest również taka, że
większość z nich jej nie szuka.
Studenci lubią proste rozrywki,
a tych brakuje. Sprawę załatwiłoby kilka dobrych imprezowni,
niedrogie kawiarenki i przede
wszystkim – przeniesienie akademików z Ligoty w pobliże centrum. Na przykład w okolice ulicy Warszawskiej przechodzącej
w ulicę 3 Maja, która łącząc naturalnie dwie uczelnie – Uniwersytet Śląski i Uniwersytet Ekonomiczny, mogłaby tętnić życiem
studenckim. Ułatwienie transpor tu pomiędzy akademikami
a centrum, zwłaszcza w godzinach nocnych, też wpłynęłoby
na rozwój miasta „po godzinach”.

Festiwal sztuki ulicy
ESK Katowice 2016

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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– Urządzenia mobilne będą dalej przejmować funkcje komputerów, również w obszarze bankowości – twierdzi
Szymon Mitoraj
Bartłomiej Wnuk: Jaki procent
klientów ING ma swoje konta w Internecie?
Szymon Mitoraj: Technicznie
rzecz bio rąc, na trosz kę po nad 3 mln klientów ING Banku Ślą skie go, po nad 70 proc.
ma dostęp do usługi bankowości elektronicznej i liczba ta cały czas rośnie.

Internet jest pszyszłością bankowości?
Zde cy dowa nie tak. Uwa żam,
że będzie ewoluował w kierunku peł nej do stęp no ści i urzą dzeń mo bil nych, na któ rych
bę dzie
moż na
wy ko nać
wszystkie podstawowe operacje. Dzi siaj do pra cy wystarcza ją mi pro gram pocz towy,
edytor tekstu, arkusz kalkula-

cyjny i coś, co pozwala przygotowy wać i prze prowa dzić
pre zen ta cję. Wszyst kie te
funkcje z powodzeniem działają na moim tablecie.

dynie wypowiedzieć się na temat naj bliż szej przyszło ści,
w któ rej urzą dze nia mo bil ne
będą dalej przejmować funkcje
komputerów, również w obszarze bankowości.

Jak w takim razie może wyglądać
bankowość elektroniczna za dekadę?

Komputery przestaną pełnić dotychczasowe funkcje?

To bardzo trud ne py ta nie
z uwa gi na to, że 10 lat, to
przepaść w rozwoju elektroniki i so ftwa re'u. De ka dę te mu
żyliśmy przecież w epoce Windowsa '98 i Mil le nium,
a na rynku pojawiły się pierwsze telewizory plazmowe. Podsu mowując, chcąc od powie dzieć na wyżej postawione pytanie, musiałbym się zabawić
w No stra da mu sa, a nie mam
do tego kwalifikacji. Mogę je-

Roz wój urzą dzeń mo bil nych
nie ozna cza, że ban kowość
elektroniczna na platfor mi PC
znik nie cał kowi cie. Uwa żam,
że na dal bę dzie my ko rzystać
z kompu te rów, by po znać
szczegółową historię rachunku,
czy zro bić prze lewy, co oko ło 90 proc. klientów ING czyni raz w miesiącu. Urządzenia
mo bil ne bę dą nam słu ży ły
na co dzień – kiedy nagle zajdzie konieczność przelania pie-
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Czy to będzie bezpieczne?
Tech no lo gia smart fo nów jest
bardzo świeża, więc jej podstawowym man ka men tem jest
brak jednego standardu. Aktual nie, użyt kow ni cy smart fo nów
ko rzysta ją
bowiem
z trzech podstawowych systemów: RIM, iOS-a i Androida.
Pro ble mem jest dzi siaj rów nież niewiel 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 pomocą programu antywiru sowe go, nie kwa pią się
do za bez pie cze nia smart fo na mówiąc, że: „to prze cież
tylko telefon”.
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