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Rozdzia« 1.
Monika Lesiak mijaïa wïaĂnie Pïoñsk, gdy zorientowaïa siÚ,

ĝe ktoĂ jÈ Ăledzi. Od jakiegoĂ czasu, cztery auta za niÈ jechaï
niebieski ford mondeo. Niby nic dziwnego, wiele samochodów pokonywaïo trasÚ z Gdañska do Warszawy i jazda
przez kilkadziesiÈt kilometrów za tym samym pojazdem byïa
tu normÈ. Szczególnie ĝe na wÈskiej, peïnej ciÚĝarówek drodze wyprzedzanie byïo utrudnione.
A jednak coĂ Monice nie pasowaïo w sposobie jazdy tego
wïaĂnie mondeo. Jako oficer Agencji Ochrony Narodowej,
tajnej struktury kontrwywiadu wojskowego, byïa na takie
kwestie wyczulona.
Co byïo nie tak? Mïoda agentka musiaïa siÚ na tym chwilÚ
zastanowiÊ. Instynkt podpowiedziaï jej, ĝe powinna obserwowaÊ tego forda, ale byïo to bardziej podĂwiadome przeczucie niĝ wynik chïodnej analizy. Przez chwilÚ patrzyïa
wiÚc na niebieski pojazd w lusterku i — kiedy nagle rozpoczÈï on manewr wyprzedzania — zrozumiaïa.
Tamten kierowca nie jechaï w naturalnym dla niego stylu
jazdy. Monika preferowaïa spokojne prowadzenie: moĝliwie
szybko, ale bez niepotrzebnego wyprzedzania, walki o kaĝdÈ
sekundÚ. Ford pozornie teĝ — nie wyprzedzaï bez powodu,
trzymaï siÚ swojego miejsca w konwoju aut ciÈgnÈcych do
stolicy.
Jednak gdy Monika od czasu do czasu coĂ wyprzedziïa,
w tamtym kierowcy odzywaï siÚ duch rajdowca. Gdy ona wyminÚïa jakÈĂ ciÚĝarówkÚ na dïugiej prostej, on chwilÚ póěniej
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potrafiï wyprzedziÊ jÈ „na trzeciego”, w samym Ărodku ostrego
wiraĝu. Co wiÚcej, osiÈgaï wtedy przyspieszenia godne bolidu
Formuïy 1.
Dlaczego wiÚc tak agresywny kierowca, posiadacz co najmniej dwustukonnego silnika, od ponad póï godziny nie zdoïaï znaleěÊ siÚ przed niÈ?
Jedno byïo pewne: to nie byï amator, przeciÚtny Ăledczy
z powiatowego wydziaïu kryminalnego. W zasadzie zachowywaï siÚ profesjonalnie: trzymaï odlegïoĂÊ kilku aut, od
czasu do czasu ginÈï jej z oczu, ani razu nie zbliĝyï siÚ na
tyle, by moĝna byïo rozpoznaÊ numery lub charakterystyczne
szczegóïy auta. Nie mówiÈc juĝ o twarzy kierowcy. Gdyby nie
to wyprzedzanie, Monika nie nabraïaby ĝadnych podejrzeñ.
Skoro za dobry na byle policjanta, to równieĝ na dziennikarza. Reporterzy Ăledczy krÚcili siÚ teraz wokóï Szyman.
Od czasu, gdy amerykañska prasa doniosïa o tajnym wiÚzieniu dla talibów ulokowanym na Mazurach, wokóï tematu
zrobiïo siÚ gorÈco. Szefostwo AON-u poleciïo wiÚc Monice
dyskretnÈ obserwacjÚ tej sprawy. Miaïa dowiedzieÊ siÚ, jakim
cudem media zdobyïy nawet nazwiska przetrzymywanych
tu terrorystów. GdzieĂ musiaï byÊ przeciek.
Nie dziennikarz, nie lokalny policjant, w takim razie kto?
CB¥, jakaĂ sïuĝba specjalna czy prywatna firma, których
coraz wiÚcej krÚci siÚ wokóï wojska? Naleĝaïo to sprawdziÊ.
Kaĝdy wyszkolony oficer wywiadu wie, ĝe byÊ obserwowanym — to nie tylko zagroĝenie. To przede wszystkim
szansa. By jÈ wykorzystaÊ, trzeba ze zwierzyny zamieniÊ
siÚ w myĂliwego.
Plan byï prosty: pozwoliÊ dalej siÚ ĂledziÊ i nie daÊ po
sobie niczego poznaÊ. W miÚdzyczasie przykleiÊ do mondeo
wïasny „ogon”. A potem niezauwaĝenie zniknÈÊ. W ten sposób ĂledzÈcy zostanie bezrobotny i bÚdzie musiaï wróciÊ do
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siebie: pracy, domu, mieszkania sïuĝÈcego za tymczasowÈ
skrytkÚ. Ujawni, gdzie mieszka lub pracuje, a to pozwoli
sprawdziÊ, kim jest.
Monika musiaïa wiÚc powiadomiÊ AON, ĝe potrzebuje
drugiego samochodu z kierowcÈ. OczywiĂcie, skoro jÈ ĂledzÈ
zawodowcy, to podsïuch w jej komórce lub wozie wydaje siÚ
równie prawdopodobny.
WziÚïa do rÚki aparat, wybraïa wïaĂciwy numer i poczekaïa na zgïoszenie siÚ rozmówcy.
— Halo — w sïuchawce odezwaï siÚ obcy gïos. Nie znaïa
tej osoby.
— CzeĂÊ, tu Monika, mam dla ciebie tÚ ksiÈĝkÚ.
— O, Ăwietnie — osoba po drugiej stronie nie zdawaïa siÚ
byÊ zaskoczona. — Kiedy wpadniesz?
— WïaĂnie jestem pod Pïoñskiem, wiÚc mogÚ pojechaÊ
WisïostradÈ. Byïabym za godzinkÚ, moĝe póïtorej.
— OK, to zdzwoñmy siÚ, jak wjedziesz do Warszawy.
KsiÈĝka byïa w agencji jednoznacznym komunikatem.
Osoba po drugiej stronie bÚdzie wiedziaïa, co robiÊ. Za póï
godziny na rogatkach stolicy stanie nieoznakowany pojazd.
Pojedzie w dyskretnej odlegïoĂci za MonikÈ — nie bÚdzie
zresztÈ musiaï widzieÊ jej w ulicznych korkach, nadajnik GPS
zaïatwi sprawÚ. Po kilkunastu skrzyĝowaniach — w mieĂcie
oznacza to dziesiÚÊ minut — kierowca sam zorientuje siÚ,
za kim jechaÊ. Monika moĝe wiÚc nie wypowiadaÊ przez telefon sïów „ford mondeo”.
„Taki krótki i zrozumiaïy dla wszystkich kod komunikacyjny to jednak wspaniaïa rzecz” — pomyĂlaïa agentka. „Niby
oczywista rzecz, ale wprowadzono go na poziomie caïej
agencji dopiero niedawno”.
Dwa lata temu, po tym, jak w wyniku niedogadania siÚ
dwóch jednostek spartaczono akcjÚ w Magdalence, we wszystkich sïuĝbach specjalnych zaczÚto szkoliÊ oficerów z zasad
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komunikowania siÚ. Najpierw tych najwyĝszych rangÈ, potem
coraz niĝej w dóï. Wedïug tego samego programu — by po
kursach kaĝdy porozumiewaï siÚ w ten sam sposób.
Szkolenia w zasadzie przekazywaïy oczywisty elementarz.
Po pierwsze, ĝe bïÚdem jest, gdy kaĝdy tÚ samÈ rzecz nazywa
inaczej. Gdy pojawi siÚ presja czasu, spowoduje to chaos.
W nagïej akcji jedni bÚdÈ sïowami „zdejmij wroga” nazywaÊ
tymczasowe, a drudzy trwaïe unieszkodliwienie — konsekwencje wyobraziÊ sobie nietrudno. Dlatego w agencji
powstaï nawet swoisty sïownik „polsko-zawodowy”, gdzie
slangowe pojÚcia zdefiniowano. PoczÈtkowo wszyscy siÚ
z tego Ămiali, ale gdy instruktorzy odtworzyli na zajÚciach
zapis nagrañ z Magdalenki, miny wszystkim zrzedïy. Takiego
galimatiasu w eterze nikt siÚ nie spodziewaï.
Przy okazji stworzono kod „sïów kluczy”, takich jak owa
„ksiÈĝka”. W pierwszych dniach po szkoleniu byïo to uciÈĝliwe — wszyscy musieli siÚ ich nauczyÊ na pamiÚÊ. Wiadomo, kaĝda nowoĂÊ mÚczy i boli, zanim zespóï siÚ do niej
przyzwyczai. Ale teraz nikt nie potrafi bez kodu ĝyÊ. A szefowie nie puszczajÈ mïodych agentów na akcjÚ, zanim ci
nie wkujÈ sïownika na pamiÚÊ.
Drugi wniosek ze szkolenia: rozkazy zawsze sÈ powtarzane przez podwïadnego. Teraz mïody oficer nie odpowiada
dowódcy: „Tak jest, rozumiem”. Zamiast tego ma polecenie
powtórzyÊ — na dodatek swoimi sïowami, a nie jak wyuczony
na pamiÚÊ, lecz bezmyĂlnie, wiersz. Wdroĝenie zasady „parafrazowania” pokazaïo, w ilu przypadkach podwïadny rozumie
rozkaz inaczej niĝ jego szef. Gdy mówiï „rozumiem”, nikt nie
wiedziaï, czy faktycznie tak jest. Teraz wszystkie pomyïki
sÈ wyïapywane i korygowane. Od roku nawet snajperzy przed
wykonaniem rozkazu muszÈ powtórzyÊ otrzymane wytyczne.
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Szefom wpojono, ĝe jeĂli zwykïy agent nie rozumie polecenia, to nie jest to jego wina. Za niedogadanie siÚ karany jest
przeïoĝony — bo mógï siÚ upewniÊ, czy jasno siÚ wyraziï.
Trenerzy zwrócili teĝ uwagÚ na zwiÚzïe wyraĝanie siÚ.
Niby sïuĝba specjalna, poïowa ludzi po policji lub wojsku,
a niektórzy potrafili siÚ rozgadywaÊ, jakby powieĂÊ pisali.
Szefowie zrozumieli, ĝe nie wystarczy mówiÊ jasno, krótko
i precyzyjnie. Waĝne jeszcze, by robiÊ to w odpowiednim
czasie. JeĂli do biura wchodzi agent, który wïaĂnie spÚdziï
osiemnaĂcie godzin na nocnej obserwacji, trudno oczekiwaÊ
od niego skupienia i zdolnoĂci sïuchania.
Przy okazji wpojono wszystkim, ĝe pytanie otwarte jest
lepsze od zamkniÚtego. Raportowanie bardzo siÚ poprawiïo
od czasu, gdy pytanie: „Czy akcja odniosïa sukces?” zastÈpiono wersjÈ: „Jak wam poszïo?”. Juĝ nikt nie ma moĝliwoĂci
zbycia przeïoĝonego prostym: „Tak jest”.
Monice z caïego kursu najbardziej zapadïo w pamiÚÊ zdanie: „Agent teĝ czïowiek”. Nie zawsze trzeba mu wydawaÊ
rozkazy tonem kaprala — zamordysty. Co innego w ogniu
walki — gdy kule lecÈ. Wówczas nikt nie oczekuje miïych
sïówek. Ale w biurze, gdy siÚ nie pali, szef mógïby byÊ bardziej ludzki. Nawet jeĂli sam jest byïym ĝoïnierzem.
Co ciekawe, szkoleniowcy, którzy prowadzili zajÚcia, byli
spoza agencji. Okazaïo siÚ, ĝe na co dzieñ uczÈ menedĝerów w prywatnych firmach. Twierdzili, ĝe oficerów szkolili
w dokïadnie identyczny sposób jak biznesmenów. Ich zdaniem, zarzÈdzanie grupÈ handlowców i grupÈ komandosów
niewiele siÚ róĝni. Dowódca to po prostu menedĝer — tyle
ĝe zamiast prowadziÊ biznes, kieruje zespoïem wojskowym.
A sama komunikacja jest w firmach podobno równie
trudna jak w agencji. Gdyby mieli wybraÊ umiejÚtnoĂÊ kierowniczÈ, której rozwój najbardziej poprawiïby jakoĂÊ zarzÈdzania zespoïami, wybraliby wïaĂnie skutecznÈ komunikacjÚ.
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PonoÊ jest z niÈ jak z politykÈ i piïkÈ noĝnÈ. Kaĝdy Polak
siÚ na niej zna. Dlaczego w takim razie rezultaty mamy tak
kiepskie?
***
Denzel Johnson wszedï do szklanego pokoju i rozejrzaï siÚ.
Surowa pustka i Ăciany zbudowane z děwiÚkoszczelnego,
hartowanego szkïa zawsze robiïy na nim wraĝenie. W pomieszczeniu staïo tylko proste krzesïo i stolik, na którym
umieszczono aparat telefoniczny. ChoÊ sïowo „telefoniczny”
niezbyt do niego pasowaïo. Ogromna skrzynka zamieniaïa
kaĝdy děwiÚk na kakofoniÚ dziwnych zgrzytów, która nastÚpnie byïa przeksztaïcana w zaszyfrowanÈ wiÈzkÚ danych.
Rozmowa transmitowana byïa za pomocÈ ïÈcza satelitarnego,
przez ogromnÈ antenÚ umieszczonÈ na dachu. Generowany
przekaz dla dodatkowego kamuflaĝu upodobniono do sygnaïu, który emitujÈ nadajniki GPS. Wrogi wywiad, jeĂli przechwyciïby komunikat, zapewne uznaïby go za nieprzydatny.
Ale nawet gdyby siÚ zorientowaï — rozszyfrowanie trwaïoby
miesiÈcami.
Johnson uĝywaï tego telefonu niemal codziennie, narzekajÈc na niewygodne krzesïo i za niskie, jak dla jego dwumetrowej sylwetki, biurko. „PowinieneĂ zostaÊ koszykarzem,
a nie analitykiem tkwiÈcym za komputerem” — mawiaï kiedyĂ jego szef. Ale dziĂ, dwadzieĂcia lat póěniej, gdy siwizna
przykryïa skronie, a brzuszek siÚ zaokrÈgliï, Johnson cieszyï
siÚ, ĝe moĝe zarabiaÊ dziÚki gïowie, a nie nogom. Nigdy nie
uĝywaï broni, nie byï w polu — i wcale go tam nie ciÈgnÚïo.
Za to obmyĂlanie taktyki akcji, szukanie zaleĝnoĂci w pozornie niepowiÈzanych zbiorach danych, tworzenie najbardziej karkoïomnych planów i forteli — to byïa jego domena.
I byï w tym dobry. „Mózg” — mawiali o nim koledzy, a on
sam byï z tego przydomku dumny.
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— Raportuj — powiedziaï sucho Johnson, gdy po drugiej
stronie usïyszaï znajomy gïos. Zagajanie rozmowy i gaworzenie o pogodzie nigdy nie byïo jego ulubionÈ czynnoĂciÈ.
Wolaï od razu przejĂÊ do sedna, co nieco irytowaïo jego podwïadnych.
— Znam datÚ kolejnego transportu.
— Dawaj.
— ¥roda, za tydzieñ, czwarta po poïudniu.
— Dobrze. ZdÈĝymy siÚ przygotowaÊ.
— Jak to: przygotowaÊ — zdziwiï siÚ gïos po drugiej stronie. — CoĂ siÚ zmieniïo?
— Wszystko siÚ zmieniïo — odparï Johnson. — Samolot
bÚdzie czysty.
— Czysty? Bez wiÚěniów?
— Tak. Za to do Ărodka wïoĝycie elektroencefalografy do
F16.
— Nie rozumiem. Co mamy wïoĝyÊ?
— Wiesz, co to jest?
— Nie…
— To siÚ dowiedz! — zirytowaï siÚ Johnson. „Jak to moĝliwe, ĝe zatrudniamy takich nieuków” — pomyĂlaï. Chyba
kaĝdy, kto wykorzystywaï w akcjach myĂliwce, wiedziaï juĝ,
do czego sïuĝy pilotowi elektroencefalograf. To urzÈdzenie,
wprowadzone do uĝytku póï roku temu, byïo instalowane
w kaskach pilotów i wykorzystywane przez nich coraz chÚtniej. PoczÈtkowo podchodzili z rezerwÈ do czegoĂ, co ma
„odczytywaÊ myĂli” i sprawiaÊ, ĝe samolot jest sterowany
bezpoĂrednio z mózgu, bez wydawania mu komend drÈĝkiem
sterowniczym. Ale gdy okazaïo siÚ, ĝe w ten sposób moĝna
jednÈ myĂlÈ nawet odpalaÊ rakiety — i trafiaÊ do celu —
przekonali siÚ do niego. Co zresztÈ wcale nie dziwiïo Johnsona: w koñcu ten sprzÚt od lat z powodzeniem stosuje siÚ
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w medycynie. Skoro lekarz potrafi odczytywaÊ elektryczne
fale mózgowe, to dlaczego nie ma tego robiÊ komputer pokïadowy? ChoÊ moĝe i dobrze, ĝe przeciÚtny oficer nic o tym
nie wiedziaï. Przynajmniej informacja o nowej technologii
nie wyciekïa do prasy, tak jak lÈdowania w Szymanach. Niech
dziennikarze dalej piszÈ, ĝe urzÈdzenie jest w fazie eksperymentów i zostanie wdroĝone za kilkanaĂcie lat.
— Dobrze, dowiem siÚ — odparï nieco zbity z tropu mÚĝczyzna po drugiej stronie ïÈcza. — Ale po co mamy to zaïadowaÊ?
— To nie wszystko. Naleĝy dyskretnie rozpuĂciÊ informacjÚ, kiedy jest kolejne lÈdowanie. W polskiej bazie w Diwanii
jest reporter „Kuriera”. Wiemy, ĝe próbuje podpytywaÊ
o samolot. Niech ktoĂ z polskiego wywiadu w zaufaniu przekaĝe mu tÚ datÚ — najlepiej za sporÈ ïapówkÚ, to uwiarygodni
wiadomoĂÊ.
— Ale po co? Maïo mamy mediów na karku?
— Nasz czïowiek w Warszawie twierdzi, ĝe „Kurier” ma
bliskie kontakty z polskÈ prokuraturÈ. A po nagonce medialnej prokuratura dostaïa nakaz sprawdzenia, czy faktycznie
wozimy talibów.
— Zaczynam rozumieÊ — w gïosie po drugiej stronie daïo
siÚ teraz sïyszeÊ delikatny uĂmiech. — Liczysz na to, ĝe ta
informacja dotrze do prokuratury, ona zrobi niespodziewany
nalot na samolot, po czym przekona siÚ, ĝe nasze tajne lÈdowania nie majÈ nic wspólnego z talibami.
— Dokïadnie tak.
— A co z tym encefalografem?
— Musimy przecieĝ jakoĂ uzasadniÊ, ĝe te transporty majÈ
sens. JeĂli samolot przyleci kompletnie pusty, prokuratur
domyĂli siÚ, ĝe ten konkretny lot jest podstawiony. Oni muszÈ
znaleěÊ w tym samolocie coĂ poufnego, co uzasadnia utrzy-
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mywanie lÈdowañ w tajemnicy. I jednoczeĂnie musi byÊ to
coĂ caïkowicie legalnego. Poufne elementy dozbrajajÈce F16
Ăwietnie siÚ nadajÈ.
— Rozumiem. Tylko ktoĂ zaraz zapyta, dlaczego transportujemy to z Iraku, a nie prosto ze Stanów.
— Przecieĝ to nowe urzÈdzenie. Musiaïo przejĂÊ testy
bojowe, zanim je komuĂ oddamy.
— OK. Chyba rozumiem juĝ, skÈd siÚ wziÚïo przezwisko
„Mózg”...
— Koniec rozmowy — uciÈï Johnson. Nie miaï ochoty
wysïuchiwaÊ komplementów.
ZresztÈ ulokowany w Iraku oficer tak naprawdÚ poznaï
tylko poïowÚ tego „Ăwietnego planu”. Johnson miaï zamiar
upiec jeszcze drugÈ pieczeñ na tym ogniu. Po raz kolejny
podniósï sïuchawkÚ i wybraï numer.
— Agent DJ C254 — przedstawiï siÚ. — Do ambasadora.
Priorytet pomarañczowy, rozmowa kodowana.
— ProszÚ zaczekaÊ dwie minuty. SprawdzÚ, czy to moĝliwe.
Kilka chwil póěniej w sïuchawce odezwaï siÚ niski, spokojny gïos nieco starszego mÚĝczyzny.
— Witam, panie ambasadorze — odpowiedziaï Johnson,
tym razem zmuszajÈc siÚ do bardziej eleganckiej formy
nawiÈzania konwersacji. — JeĂli pan pozwoli, zajmÚ panu
10 minut. DzwoniÚ z polecenia departamentu obrony.
— Sïucham.
— Kwestia dotyczy tarczy antyrakietowej. Jak pan doskonale wie, stanowisko negocjacyjne Polaków bardzo siÚ usztywniïo. Mamy pewien plan zmiÚkczenia go i potrzebujemy
w tym pañskiej pomocy.
— ProszÚ mówiÊ.
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— Za kilka dni wylÈduje w Szymanach nasz kolejny
samolot. Zadbamy o to, by polska prokuratura nakryïa go przy
samym lÈdowaniu i zrobiïa przeszukanie jeszcze przed rozïadowaniem maszyny. W Ărodku jednak nic nie znajdzie.
— Rozumiem, ĝe nie bÚdzie wiÚěniów.
— Tak. Za to bÚdÈ encefalografy, najnowszy element
uzbrojenia F16, którego do tej pory nikt poza naszym wojskiem nie ma. Prokuratura znajdzie te urzÈdzenia. PorozumieliĂmy siÚ juĝ w tej sprawie z polskim wywiadem. I CIA
i Sïuĝba Wywiadu Wojskowego potwierdzi, ĝe od póï roku
trwa tajna operacja, w której USA, w dowód wdziÚcznoĂci za
obecnoĂÊ Polski w Iraku, dozbraja polskie F16.
— JeĂli dobrze rozumiem, prokurator ma dojĂÊ do wniosku, ĝe nigdy nie byïo ĝadnych wiÚěniów, a lÈdowania utrzymujemy w tajemnicy z innego powodu. Ma umorzyÊ i wyciszyÊ sprawÚ.
— To tylko poïowa mojej proĂby do pana. Jest jeszcze
druga. ProszÚ wnieĂÊ do polskiego rzÈdu jakÈĂ notÚ, w której
wyrazi pan niezadowolenie, ĝe polska prokuratura rozgrzebaïa sprawÚ i nadaïa jej rozgïos, choÊ tak naprawdÚ Polacy
powinni siÚ cieszyÊ, ĝe jako jedyny sojusznik USA otrzymali
encefalografy. I ĝe w tej sytuacji rzÈd USA czuje siÚ, jakby
w zamian za podarunek otrzymaï odpowiedě: „Nie ufamy
wam”. ProszÚ teĝ wyraziÊ zaniepokojenie, ĝe w ten sposób
zwiÚkszono ryzyko wycieku informacji o nowej technologii
do prasy.
— Rozumiem. Chce pan, by tutejsze ministerstwo obrony
poczuïo siÚ w obowiÈzku zrewanĝowaÊ czymĂ za spowodowane kïopoty i niezrÚcznoĂci. A najlepszÈ okazjÈ do rewanĝu
jest ustÚpstwo w sprawie tarczy.
— Dokïadnie tak.
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— Dobrze, to siÚ da delikatnie przeprowadziÊ. ProszÚ daÊ
mi tydzieñ.
Johnson poĝegnaï siÚ, rozïÈczyï, ale nie wstaï z krzesïa.
Czekaï go jeszcze jeden telefon — najmniej przyjemny. Wczoraj wieczorem dostaï na swój beeper krótkÈ wiadomoĂÊ:
„JesteĂmy na miejscu, bardzo zimno, zdzwoñmy siÚ jutro
o 16”. Bardzo zimno — to mogïo oznaczaÊ tylko zïe informacje.
Amerykanin spojrzaï na zegarek. Dochodziïa czwarta.
Wyczekaï jeszcze minutÚ i wykrÚciï odpowiedni numer.
— To ja — Johnson swoim zwyczajem znów odpuĂciï
sobie grzeczniejsze przywitanie. — Co u was?
— Nie mam dobrych wiadomoĂci. MieliĂmy intruza.
— Gdzie??? Na Antarktydzie??? To byli jacyĂ badacze?
— Trudno powiedzieÊ, nie byïo nam dane wysïuchaÊ
zeznañ, ĝe siÚ tak delikatnie wyraĝÚ. Ale to raczej turystyczna
wyprawa. Moĝe nawet nigdzie nieodnotowana.
— To dobrze. Z naukowcami byïby kïopot. Ale rozumiem,
ĝe problem zlikwidowany i posprzÈtaliĂcie po sobie.
— Tak. Tu siÚ ïatwo sprzÈta.
— Dobrze. To wszystko?
— Niestety. Gdyby tylko tyle, nie prosiïbym o telefon. Ale
mamy powaĝniejszy problem.
— Tak?
— Jak pamiÚtasz, mieliĂmy tu czternastu testerów. Nikt
z nich nie przeĝyï, wszystkie ciaïa ukryliĂmy w szczelinie
i zasypaliĂmy. WyglÈda jednak na to, ĝe obryw lodowca otworzyï szczelinÚ i znów sÈ na wierzchu.
— W czym problem? WrzuÊcie je gïÚbiej.
— Tak zrobiliĂmy. Tylko ĝe teraz jest ich trzynaĂcie.
— KtóreĂ lodowiec zabraï do morza?
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— Nie, to niemoĝliwie, ten obryw nie wpadï do wody,
tylko na skaïÚ. Dokïadnie przeszukaliĂmy.
— To znaczy, ĝe…
— Tak, to oznacza, ĝe zginÈï nam jeden nafaszerowany
pseudooreksynÈ trup.

Fragmenty wykïadu
dla kandydatów na dowódców
jednostek specjalnych…
1. BïÚdy w komunikacji z podwïadnymi obciÈĝajÈ szefa.
Nawet jeĂli to twój podwïadny zapomni, nie zrozumie,
nie dopowie — ty za to poniesiesz konsekwencje. Dlatego
sam dbaj o to, czy informacja jest dobrze przekazana.
Czy druga strona rozumie, czy pamiÚta, czy podwïadny
przekazaï ci to, co wie (pytaj go o to)? Ty masz wiÚkszÈ
od podwïadnego wiedzÚ o komunikacji i potrafisz
moderowaÊ rozmowÚ lepiej niĝ on.
2. Zanim zaczniesz do kogoĂ mówiÊ coĂ waĝnego
i wymagajÈcego skupienia, upewnij siÚ, ĝe ta osoba moĝe
ciÚ wysïuchaÊ. Po pierwsze, sprawdě, czy nie ma teraz
na gïowie czegoĂ superpilnego, co zajmuje caïÈ jej uwagÚ.
Po drugie, odïóĝ rozmowÚ, jeĂli jest w silnym stresie albo
przeĝywa wczorajszÈ poraĝkÚ zawodowÈ lub prywatnÈ.
3. Mów jasnym i prostym jÚzykiem. To caïa sztuka:
powiedzieÊ mÈdrÈ rzecz bez uĝywania przemÈdrzaïych
sïów. Czy czytaïbyĂ tÚ ksiÈĝkÚ, gdyby byïa napisana
pseudoprofesorskim ĝargonem? Czy gdyby w tym tekĂcie
byïy „wysublimowane” sïowa, uwaĝaïbyĂ autora
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za czïowieka mÈdrego? Czy raczej za nadÚtego
i przechwalajÈcego siÚ bufona? KsiÈdz Tischner sïynÈï
z opowiadania mÈdrych rzeczy prostym jÚzykiem
— i to miÚdzy innymi dlatego tyle osób uwaĝa
go za autorytet.
4. Upewnij siÚ, ĝe wszyscy w zespole majÈ to samo
rozumienie kluczowych pojÚÊ. JeĂli dwie osoby bÚdÈ
jakieĂ sïowo — np. ĝargonowe czy specjalistyczne
— rozumiaïy nieco inaczej, nastÈpiÈ bïÚdy w interpretacji.
Nawet proste sïowo „natychmiast” dla jednego znaczy
za minutÚ, dla innego — za godzinÚ.
5. Mów zwiÚěle. Krócej = lepiej. Gadulstwo zostaw sobie
na imprezÚ, w pracy liczy siÚ czas.
6. Dïugie i skomplikowane przekazy (np. gdy uczysz kogoĂ
zïoĝonej procedury) dziel na krótkie i proste etapy.
Opowiedz pierwszÈ czÚĂÊ, sprawdě jej rozumienie
i dopiero przejdě do nastÚpnej. Twój rozmówca nie
zapamiÚta wiÚcej niĝ kilku nowych informacji naraz.
7. Korzystaj z parafrazy. ProĂ podwïadnego, by powtórzyï
to, co mu powiedziaïeĂ — ale wïasnymi sïowami. DziÚki
temu upewnisz siÚ, ĝe wszystko zrozumiaï. Ewentualnie
wyïapiesz bïÚdy i bÚdziesz miaï okazjÚ je skorygowaÊ.
Parafraza to lepszy sposób upewniania siÚ, ĝe zostaïeĂ
zrozumiany, niĝ tylko pytanie zamkniÚte: „Wszystko
jasne?”. Przypomnij sobie z czasów szkoïy, jak czÚsto
nauczyciel pytaï: „Rozumiecie?”. Poïowa klasy mogïa
nie wiedzieÊ, o czym mowa na lekcji, ale kaĝdy baï siÚ
do tego przyznaÊ. Twój podwïadny teĝ moĝe siÚ baÊ
przyznaÊ do niewiedzy albo niezrozumienia.
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8. JeĂli komunikujesz abstrakcyjne albo nowatorskie
zagadnienia, uĝywaj przykïadów uïatwiajÈcych ich
zrozumienie.
9. Waĝne ustalenia i nowe informacje podsumowuj
pisemnie. PamiÚÊ jest ulotna, papier lub e-mail mniej.
10. Prowadě zebrania w uporzÈdkowany sposób. WczeĂniej
wysyïaj uczestnikom tematykÚ zebrania i proĂ
o przygotowanie siÚ. Wyznaczaj moderatora prowadzÈcego
dyskusjÚ — by nie powstaï chaos, w którym wszyscy
siÚ przekrzykujÈ. Po etapie luěnej dyskusji podsumowuj
decyzje i ustalenia — by kaĝdy wiedziaï, co dokïadnie
postanowiono. Wyznacz konkretne osoby odpowiedzialne
za wykonanie ustalonych zadañ, daj im terminy
wykonania, upewnij siÚ, ĝe wiedzÈ, co i jak majÈ zrobiÊ.
Na koniec zrób pisemne podsumowanie i rozeĂlij
do wszystkich.
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