SYLWETKI

Gramy w Pionie Operacyjnym,
ale świetnie czujemy się też
w repertuarze z pogranicza
Marketingu, Sprzedaży i Finansów.
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Na scenie od lewej:
Marek vel Marian
Owczarski,
Piotr Guziewicz,
Andrzej Garstecki,
Wojciech Bendig,
Bartłomiej Ociesa,
Wojciech Nikolin,
Arkadiusz Zwolicki.

wykle występujemy razem z zespołami Departamentu Zarządzania Usługami oraz Departamentu Aktywacji i Realizacji Usług.
Nasz, jak każdy solidny, boysband ma swoje indywidualności, ale
jedynie w komplecie brzmi naprawdę wspaniale. A indywidualnie? Liderem jest Piotr Guziewicz, a wspiera go siedem krystalicznie czystych głosów. Marian Owczarski wraz ze swoim
zespołem śpiewająco wprowadza nowe technologie oraz optymalizuje i negocjuje umowy na systemy telekomunikacyjne i ich utrzymanie.
Śpiewa czasem w towarzystwie Departamentu Zakupów i Departamentu Utrzymania. Ogląda steinwaya czy stradivariusa, a następnie kupuje równie dobre instrumenty dużo taniej. Romek Kowalski (nieobecny na koncercie z powodu
występów w naszej drugiej ojczyźnie – we Wrocławiu) barytonem rozwija platformy usługowe, dośpiewując co chwila nowe funkcjonalności, by sprostać wymaganiom fanów działów produktowych. Razem z IT tworzy partytury dla nowych
produktów i usług. Dba, by każdy nasz fan otrzymał muzykę i obraz najwyższej jakości, w najbardziej nowoczesny sposób. Chwilę po nich Wojtek Bendig rozpoczyna partyturę budżetową w celu ściśnięcia wszystkich nut w planie. Często
śpiewa The Beatles, żeby nowe projekty technologiczne spodobały się naszemu
jury. Raz w miesiącu donośną arią obwieszcza czas raportów budżetowych. Walczy o czystość formy i zachowanie tempa. Andrzej Garstecki donośnym basem
porusza Kierowników Projektów do działania i budowy sieci, nim wybrzmi ostatnia nuta. Pilnuje, by soliści nie improwizowali ponad miarę, by autor był zadowolony z wykonania scenicznego jego dzieła. Basso profondo wrocławianin Wojtek
Nikolin, dba o rozbudowę sieci dostępowej, współpracując z Biznesem. Razem
z innymi szuka odpowiedzi na pytanie bez odpowiedzi: jaką sieć dostępową zbudować, by Klient był zadowolony, a budżet zbytnio nie ucierpiał? Na koniec Arek
Zwolicki tenorem obwieszcza, że mamy za duże koszty koncertów i optymalizuje budżet na sale koncertowe, zajmuje się również pozyskaniem infrastruktury,
by wszyscy nasi fani mogli cieszyć się niezawodną siecią w nowych obszarach
geograﬁcznych. Kontratenor Bartek Ociesa nęka solowymi partiami swój i inne
departamenty w celu wydobycia jak największych proﬁtów z połączenia spółek.
Zrobi wiele, żeby z kakofonii dźwięków poprzez zmyślną integrację narodził się
nowy ład. Prawdziwi twórcy sukcesu… Boysband nie miałby prawa istnieć bez
wsparcia grupy akustyków, oświetleniowców, inżynierów dźwięku, choreografów – ludzi, których nie widzimy na scenie, którzy odpowiedzialnie wykonują
swoje obowiązki, niezwykle twórczy i pracowici tworzą dzieło zwane Departamentem Planowania i Rozwoju Infrastruktury. Utwory z naszej najnowszej
płyty „Lepiej, szybciej, taniej”: 1. nPVR; 2. VOD; 3. IPTV; 4. NGA; 5. Support
Systems; 6. Streming; 7. Ściana Wschodnia i Zachodnia; 8. Integracja CDN;
9. Majnustłenty; 10. Gdzie się podziały nasze budżety?

BOYSBAND

14

15

