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„... Opierając się na doświadczeniach
grupy Crozier, jestem głęboko przekonany,
że pod każdym względem bliscy jesteśmy
doskonałości... Kończy się w moim dzienniku
pierwszy rozdział naszej historii... sądzę,
iż uczyniliśmy wszystko, aby naszemu
wielkiemu przedsięwzięciu zapewnić
powodzenie”
– pisze w sierpniu 1911 roku Robert Scott
w dzienniku z wyprawy na biegun południowy.

Robert Falcon Scott

R

obert Scott, oficer brytyjskiej marynarki
wojennej i doświadczony polarnik, miał
43 lata, kiedy po raz drugi wyruszył na Antarktydę. Ten wyjątkowo ambitny i inteligentny oficer, dzięki swym ponadprzeciętnym
umiejętnościom i pracowitości, zrobił szybką karierę. Już w wieku 22 lat, jako jeden z najmłodszych
podporuczników brytyjskiej marynarki, wypły-
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nął na dalekie wody południowego Atlantyku i Oceanu Spokojnego. W 1900
roku został dowódcą angielskiej wyprawy antarktycznej,
rok później, na pokładzie
statku „Discovery” (razem
z młodym oficerem Ernestem Shackletonem i fizykiem Louisem Bernacchim)
dotarł na południe dalej niż
ktokolwiek do tej pory. Jednak w obliczu szkorbutu, śnieżnej ślepoty i kończących się zapasów,
na wysokości 82o17’ szerokości geograficznej, Robert Scott postanowił zawrócić.
Kiedy w 1909 roku oświadczył publicznie, że planuje
zdobycie południowego bieguna ziemi, w Wielkiej
Brytanii zapanowała euforia. Jeszcze nikt nie podjął takiego wyzwania. Rząd poparł plan ekspedycji
i finansowo wsparł wyprawę. Wsparcie to jednak
nie było w pełni wystarczające i Scott musiał zaciągnąć kredyty (między innymi, zastawiając swój

dom). Żaden z dumnych poddanych Królestwa
nie wątpił, że na biegunie zostanie zatknięta brytyjska flaga.
W czasie tej wyprawy, jako siła pociągowa do ciężkiego ładunku z jedzeniem i ekwipunkiem, miały
służyć sanie motorowe i kuce mandżurskie. Robert
Scott zabrał też ze sobą psy. Miały być one jednak
wykorzystywane tylko jako wsparcie w transporcie, a nie główna siła pociągowa (do czego namawiali go inni sławni zdobywcy). A więc 29 października 1910 roku ekspedycja Terra Nova, którą
dowodził Scott, zabrała z portu w Nowej Zelandii
39 psów, 19 kuców i 3 sanie motorowe.
dżurskie i jak to dobrze, że będą one siłą pociągową.
Wszyscy starali się wyprzeć z pamięci liczne fakty,
które podważały przydatność kuców w takich warunkach. Sam Scott pisze w swoim dzienniku:
„Biedne kucyki niechętnie schodzą na lód, ślizgają się przerażone, z rozdętymi chrapami,
z wybałuszonymi ślepiami, usiłując się nadaremnie utrzymać na twardej powierzchni”.
Scott i jego załoga pokładali także duże nadzieje
w saniach motorowych, mimo że największe z nich,
już czwartego dnia, przy wyładunku, zapadły się
pod lód. Tak naprawdę nigdy wcześniej nie były
one sprawdzone na większym dystansie niż tylko
kilkugodzinna praca w warunkach polarnych.
Scott podczas poprzedniej wyprawy w 1902 roku Scott, w dobie rewolucji przemysłowej, uważa,
bardzo zawiódł się na psach. Planował wtedy, że wykorzystywanie zwierząt dla własnych celów,
psimi zaprzęgami pokonywać 30 km dziennie. jest niegodne cywilizowanego człowieka. Nie tylko
Tymczasem dzienna prędkość ich marszu z każ- wzdryga się przed katowaniem psów mających
dym dniem spadała, aż wreszcie wyniosła 5–7 km.
ciągnąć sanie, ale także przed wykorzystywaniem
Było to zapewne jednym z powodów decyzji, jak odzieży futrzanej w czasach, kiedy ubrania wełniapóźniej się okazało krytycznej dla losów ekspedy- ne są tak dostępne.
cji, o rezygnacji z psich zaprzęgów na rzecz kuców
i sań motorowych. Prawdopodobnie drugim po- „Co za szczęście, że nie uległem namowom
wodem, równie ważnym, który nie padł bezpo- osławionych norweskich dostawców polarśrednio z ust Scotta, była jego obawa przed dzi- nych. Usiłowali wmówić we mnie, że jedynie
kością i nieposłuszeństwem psów. Scott tak pisze futrzane ubranie chroni dobrze przed mrozem,
w swoim dzienniku z wyprawy:
stawiali za przykład Eskimosów... Rad jestem,
że zdecydowałem się na odzież wełnianą, nie„... Głód i strach są jedynymi realiami w ich życiu porównanie , moim zdaniem, lepszą i nowo– pusty żołądek wzbudza wściekłość. Jest coś cześniejszą...”.
wprost odrażającego w tym nagłym pojawieniu
się dzikich instynktów u oswojonego, wydałoby się, zwierzęcia. Instynkt staje się ślepą, nieokiełznaną i bezlitosną pasją...”.
„Tempo dziennych przemarszów – podawał Scott
w maju 1911 roku – według moich wyliczeń, poNa tle dzikiej sfory psów kuce to kochane, przyja- winno wynosić od dwudziestu do trzydziecielskie i posłuszne zwierzęta. Podczas długich stu kilometrów. Na trasie wyznaczyłem punkpolarnych wieczorów załoga słuchała opowieści ty postoju i miejsca na skład żywności. Datę
o tym, jak wspaniałymi zwierzętami są kuce man- wymarszu musimy, niestety, bardzo opóźnić
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ze względu na kucyki, ustalam ją na koniec
października. Do bieguna powinniśmy dotrzeć
dwudziestego – dwudziestego drugiego grudnia. Sanie motorowe wyruszą z bazy o pięć
dni wcześniej i dowiozą do podnóża Lodowca
Beardmore jak największą ilość paszy. Stamtąd
na południe wyruszą już tylko trzy grupy czteroosobowe i one pociągnąć muszą już same
sanie z żywnością. Po odejściu obu grup pomocniczych... trzecia nasza, tylko czteroosobowa,
pójdzie na biegun południowy”.
Scott, przedstawiając szczegóły planu ekspedycji,
zachęcał obecnych do wypowiadania uwag, nikt
nie zabrał jednak głosu. Scott notuje w pamiętniku:

Co według osób przeprowadzających badanie było
głównym powodem takich wyników? Otóż badacze
nazwali to INCA, akronim słów Immediate, Negative,
Concrete, Agency, co można byłoby przetłumaczyć
jako charakter informacji zwrotnej po dokonaniu decyzji. W przypadku tego prostego testu, ludzie poczuli bardzo szybko i konkretnie negatywną informację zwrotną: „nie dajesz sobie rady z tą łamigłówką”
i poczuli się sprawcami takiego stanu rzeczy. W takich sytuacjach, bardzo często zaczynamy skupiać
się na utraconych możliwościach „może jakbym wybrał inną herbatę, to by mi poszło lepiej”. Pojawiają
się wątpliwości co do naszych umiejętności decyzyjnych... A to z kolei wpływa na zmniejszenie pewności
siebie i oczywiście w konsekwencji na wyniki.

„... Wszyscy zdawali się podzielać moje zdanie... odnoszę wrażenie, że nikt podobnie jak
ja nie dowierza psom, jeśli idzie o przejście
przez Lodowiec Rossa i dalszy marsz po biegunowym płaskowyżu”.
Dlaczego, mimo próśb Scotta, nikt nie zgłosił
swoich uwag? Czy faktycznie wszyscy uważali,
że w zaprezentowanym przez ich dowódcę planie nie ma żadnych słabych punktów, które trzeba
byłoby wziąć pod uwagę przy przygotowywaniu
się do wyprawy? Przecież zostało aż pięć miesięcy na sprawdzanie przedstawionych założeń
i ich ewentualne poprawienie.
Kilka lat temu, przeprowadzono dość proste badania, w których poproszono badanych o rozwiązanie
15 zagadek w czasie 30 minut. Uczestnicy byli podzieleni na dwie grupy. Jednej grupie (nazwijmy ich kierującymi) podano przed testem do wyboru herbatę
z kofeiną i herbatę rumiankową, a drugiej grupie (nazwijmy ich pasażerami) podano bez pytania herbatę
rumiankową. Okazało się, że grupa kierujących średnio rozwiązała 5,8 łamigłówek z piętnastu, a grupa
pasażerów średnio 7,9 łamigłówek. Kierujący mniej
czasu poświęcali na rozwiązywanie poszczególnych
zagadek i szybciej się poddawali niż pasażerowie.

INCA może wpływać na nasz sposób podejmowania decyzji i działania w wielu sytuacjach, które
spotykamy w życiu. Od wyboru wina w Enotece
dla przyjaciela, który jest znawcą tego trunku, poprzez wybór właściwej strategii firmy na niestabilnymi biznesowo rynku, aż po wybór właściwych
spółek na giełdzie. Wspólnym mianownikiem dla
każdej z tych sytuacji jest duża niepewność wynikająca z braku dostatecznych informacji i wiedzy,
lęku przed popełnieniem błędu, przed utratą twarzy przed innym, a czasami, jak to było w wypadku
załogi Scotta, nawet lęku przed utratą życia.
W takich sytuacjach wygodne jest dla nas przerzucenie odpowiedzialności na innych, na ekspertów, menedżerów i przywódców. Czujemy większy spokój będąc pasażerami. I nie jest to przecież
sytuacja zła, co udowodnił nam powyższy ekspe-
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ryment. Zamiast roztrząsać myśli nad tym, co powinniśmy zrobić i czy nasz wybór był właściwy,
skupiamy się na działaniu. Dzięki temu robimy
to pewniej, szybciej i efektywniej.
Patrząc z takiej perspektywy na zachowanie załogi
po zaprezentowaniu przez Scotta planu wyprawy,
możemy łatwiej zrozumieć powody braku reakcji
z ich strony. Przecież Scott był osobą najlepiej znającą ten teren. Poza tym, był bohaterem kochanym
przez opinię publiczną, człowiekiem, który niejednokrotnie już dowiódł swojego męstwa i inteligencji w niesprzyjających człowiekowi warunkach.
Rozsądne i bardziej bezpieczne w takiej sytuacji
wydaje się niezgłaszanie uwag i pozostawanie pasażerem. Aktywnym, cierpliwym, zdyscyplinowanym członkiem zespołu. A przecież na takich ludziach, zależy każdemu z menedżerów.

Klub dżentelmena
Ktoś może powiedzieć, zaraz, zaraz, ale Scott
prosił przecież swój zespół o uwagi. To prawda,
ale czy wcześniej zbudował klimat otwartości i zaufania, który pozwoliłby jego ludziom na szczere
wyrażanie swojej opinii. Wręcz przeciwnie, Scott
w wielu sytuacjach budował bariery pomiędzy
nim z zespołem, stwarzał wrażanie niedostępności i czasami dżentelmeńskiej wyniosłości. Nawet
w swojej polarnej bazie, mieszkał w osobnym
pokoju razem z innymi oficerami i niektórymi
z naukowców, tworząc dystans do reszty załogi.
Kreował w swoim zespole klimat, który Steve Jobs
nazywał „klubem dżentelmenów”:
„Moim zadaniem jest bycie szczerym...
Taką właśnie kulturę starałem się stworzyć,
każdy może mi powiedzieć, że pieprzę od rzeczy,
i ja mogę to powiedzieć każdemu... Musisz być zdolny do całkowitej szczerości. Może jest jakiś lepszy sposób, jakiś klub dżentelmenów, gdzie wszyscy noszą
krawaty, mówią kolonialną gwarą i używają gładkich słówek, ale jak tak nie umiem, bo pochodzę
z kalifornijskiej klasy średniej”.

Niejeden menedżer poczuł zapewne choć raz ciężar
odpowiedzialności przy podejmowaniu kluczowej
decyzji. Wszyscy wiemy, że w takich momentach,
bez względu na zgranie i wsparcie zespołu, menedżer jest sam. To on musi podjąć decyzję i to przede
wszystkim on będzie za nią odpowiadał. W istotnych momentach rzadko kiedy sprawdzają się zasady demokratycznych wyborów. Mechanizm INCA
jest bezlitosny w wypadku popełnienia błędu. Za jeden z przykładów stworzonego przez Scotta
Ojców sukcesów jest zawsze wielu. W wypadku po- „klubu dżentelmena” może nam posłużyć, zachorażki, siła rażenia INCA skupia się przede wszystkim wanie Edwarda Wilsona, wieloletniena menedżerze, który podjął decyzję. Z drugiej stro- go przyjaciela Scotta, który był jedny, menedżer, który zainwestował w swój projekt tak nym z naukowców biorących udział
dużo wysiłku jak Scott, może poczuć silną potrzebę w ekspedycji. W końcu czerwca
samodecydowania i pilnowania, aby nikt nie wtrącał 1911 roku, Wilson wraz z dwoma
się w jego palny. W końcu to jego dziecko, a od me- towarzyszami ruszył na przyląnedżera oczekuje się pewności i zdecydowania przy dek Crozzier. Chciał przeprowapodejmowaniu trudnych decyzji. A więc Scott, jak dzić tam badania nad pingwinakażdy odważny menedżer, spełnił te oczekiwania i... mi cesarskimi. Głównym jednak
wydaje się, że wszystkim było to na rękę.
celem, było sprawdzanie jakości sprzętu i ekwipunku. Po pięciu tygodniach wrócili u kresu
sił i z poważnymi odmrożeniami.
Pomimo wielu ważnych niedociągnięć w sprzęcie (przeciwwiatrowe
kombinezony powodują nadmierne
pocenie się, puchowe wkładki do śpiworów przesiąkały wilgocią i zamarzały, ciągnięcie sań
zbyt szybko wyczerpywało siły...), Wilson w końcowym zdaniu sprawozdania pisze:
„... sprzęt i ekwipunek zdały egzamin”.

Po pierwsze kto, po drugie co
Co zrobić, aby zespół pasażerów zmienić w partnerów, którzy nie tylko nie będą mieli oporów przed
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szczerym wyrażaniem swojej opinii, ale także
będą aktywnie zaangażowani we wnoszenie swoich doświadczeń i pomysłów we wspólną podróż?
Zapewne, kierowcą tego autobusu będzie jedna
osoba i to ona ostatecznie będzie podejmowała
decyzję, w którym kierunku autobus ma jechać.
Pojawia się jednak pytanie, jaki wkład w tę podróż
będzie miała reszta załogi. Czy jej głównym zadaniem będzie „pompowanie opon i pchanie zepsutego pojazdu”, czy dostarczanie kluczowych
informacji wpływających na wybór właściwego
kierunku i odpowiednich narzędzi?

Jednak szacunek do ludzi i radość z powodu
ich zgodnej współpracy, to za mało do odniesienia
sukcesu w trudnych warunkach. Być może to wystarczy, aby zapewnić realizację celów w stabilnych i w miarę przewidywalnych czasach. Ale Scott
przecież wyruszał w nieznane, gdzie każdy pomysł,
każda celna uwaga ma nie tylko pomóc w osiągnięciu celu, ale także w zachowaniu życia w ekstremalnych dla człowieka warunkach. Spójrzmy,
co Scott pisze o jednej z kluczowych umiejętności
w takich warunkach, a mianowicie o sposobie poruszania się:

O takiej właśnie sytuacji pisze Jim Collins w swo- „Każdy z tych, którzy dostąpili zaszczytu uczestjej książce „Od dobrego do wielkiego”, gdzie publi- niczenia w jego wyprawie, wyróżniał się jakikuje wyniki wielu lat badań nad tym, co wyróżnia miś zaletami, każdy bez wyjątku. A nie jeździfirmy odnoszące trwałe sukcesy od innych do- li na nartach? Niech się uczą, to nic trudnego,
brych firm. Collins i jego zespół odkrył, że jednym czasu podczas zimowania będzie dużo.”
z kluczowych czynników jest, jak to nazwał, dobór
Czy rzeczywiście będzie dużo czasu podczas ziwłaściwych ludzi do autobusu:
mowania? To kolejny, bardzo optymistyczny plan
„Przywódcy przedsiębiorstw, które z dobrych stały jego wyprawy. Ekipa będzie miała około 10 miesięsię wielkie, rozpoczynali transformacje od zabrania cy od momentu przybycia na Antarktydę do wydo autobusu odpowiednich ludzi, a dopiero później ruszenia na biegun południowy. Z tych 10 miesięzastanawiali się w jakim kierunku ruszyć... Po pierw- cy prawie połowa przypada na polarną zimę: są
sze kto, po drugie co – ważne jest dokładne przestrze- to miesiące ciemności i temperatury spadającej
nawet do -70 stopni. Nauka jazdy w takich warunganie tego porządku.”
kach jest raczej mało realna. W pozostałym czasie
trzeba także przygotowywać i sprawdzać sprzęt,
budować i zapatrywać bazy ze składem żywności...
Collins w swojej książce podaje przykład banku
Wells Fargo, który odniósł wspaniały sukces rynkowy pomimo ciągłej zawieruchy na rynku.
Przytacza też słowa Dicka Cooleya, prezesa banku
w latach 70-80-tych:
„Nawet jeśli nie jestem dość bystry, by przewidzieć,
jakie przyjdą zmiany, wiem, że one i tak nadejdą. A ci
wybrani ludzie są na tyle elastyczni, że z pewnością
sobie poradzą”.
Wróćmy do Roberta Scotta: ewidentnie szanował on swoich ludzi. W dzienniku z wyprawy bardzo często powtarza, że ma możliwość obcowania
z naprawdę wspaniałymi ludźmi:
„Co za wspaniałe nagromadzenie przeróżnej wiedzy. To sukces zebrać takich ludzi...
Dobrego nastroju naszego zespołu nic nigdy
nie przyćmiło, a dobroduszny, miły żart był
nam nieodłącznym towarzyszem... pracujemy
wszyscy ożywieni jednością celu i gotowością
do wzajemnej pomocy przewyższającą wszystko, co widziano dotychczas w tego rodzaju wyprawach polarnych. Wspaniały duch powinien
dopomóc w pokonaniu wszystkich trudności.”
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Wielki rywal
11 dni po przybyciu Scotta
na Antarktydę, w tej samej zatoce
Morza Rossa, zacumował statek
„Fram” z Roaldem Amundsenem,
norweskim badaczem polarnym na pokładzie, który przybył tu wraz ze swoim zespołem
i liczną gromadą grenlandzkich
psów pociągowych w jednym
celu – zdobycia bieguna południowego. Co ciekawe, podczas
pierwszych miesięcy planowania wyprawy, oficjalnym celem
Amundsena był biegun północny. Jednak w czasie przygotowań do tej wyprawy, w 1909 roku oficer amerykańskiej marynarki Robert Pear, zdobył pierwotny
cel Amundsena – biegun północny. W tej sytuacji
Amundsen zmienił swoje plany, nie informując
o tym opinii publicznej i przede wszystkim sponsorów wyprawy, którzy wyłożyli swoje pieniądze
na wyprawę na Arktykę i nie wiadomo, czy równie
chętnie udzieliliby swojego wsparcia na biegun,
który znajdował się po drugiej stronie globu.

W przeciwieństwie do Scotta,
Amundsen bardzo dokładnie dobierał swoją załogę. Wszyscy
świetnie jeździli na nartach (między innymi był wśród nich mistrz
Norwegii w narciarstwie), a każdy
z członków zespołu odpowiadał
za jakiś ważny element przygotowań wyprawy oraz był w pełni
uprawniony do podejmowania samodzielnych decyzji. Rozdzielono
też opiekę nad psami: każdy
z członków załogi miał przydzieloną swoją gromadę i tresował
je, aby jak najsprawniej ciągnęły sanie. Kluczowe decyzje dla
wyprawy były wspólnie omawiane, choć ostateczna decyzja zawsze należała
do Amundsena.
W polarnej bazie, Amundsen mieszkał w jednym
pokoju z resztą załogi, tworząc jednolity zespół,
w którym jedyny podział, to podział odpowiedzialności.
Amundsen pisze w swoim dzienniku z wyprawy:

Tak więc, dopiero 9 września 1910 roku na Maderze, „Jak widać z tych opisów, ekwipunku do wyAmundsen oficjalnie poinformował o zmianie kie- prawy polarnej nie da się przygotować z dnia
runku swojej wyprawy i przedstawił załodze swój na dzień. Nie sam też pieniądz decyduje tu o
plan:
powodzeniu lub niepowodzeniu – chociaż, do
licha, dobrze jest go mieć – lecz w dużej, a jak
„Nie potrzebowałem wielu słów, aby każdy zro- sądzę, nawet w głównej mierze, sposób, w jaki
zumiał, z której strony wiatr wieje i jaki kurs przewiduje się każdą trudność i usuwa ją poweźmiemy. Pierwszy oficer rozwinął mapę po- przez odpowiednie środki... Prawdziwe uznałudniowej półkuli, a ja przedstawiłem w ogól- nie należy się moim wiernym towarzyszom,
nych zarysach rozszerzony plan oraz powody, którzy dzięki cierpliwości, wytrwałości i dodla których ukrywałem go tak starannie, aż świadczeniu doprowadzili nasz ekwipunek do
do dnia dzisiejszego. Od czasu do czasu przy- granic doskonałości, a tym samym umożliwili
glądałem się ukradkiem twarzom słuchają- zwycięstwo”.
cych. Początkowo wyrażały one,
jak to było do przewidzenia,
Oczywiście trudno podawać
tylko niedwuznaczne zdumieAmundsena jako wzorzec do nanie. Wkrótce jednak wyraz ten
śladowania przez menedżerów.
ustąpił miejsca innemu i zanim
Uparty, niecierpliwy i z trudem
skończyłem mówić, wszystkie
przyjmujący porażki, był dla swooblicza promieniały radością”
ich towarzyszy wyprawy niełatwym szefem. Zapewne każdy
A więc Amundsen skierował swój
z nich stoczył z przywódcą wiele
autobus w innym kierunku:
męskich i twardych rozmów.
Ale najważniejsze, że te twarde
„Ruszyliśmy w naszą wielką porozmowy odbywały się, że nikt
dróż jak na bal i nie odczuwanie bawił się w dżentelmenów
liśmy nawet cienia przygnęi ich świtę. Amundsen zabrał
bienia, które w mniejszym lub
do autobusu takich ludzi, którzy
większym stopniu towarzyszą
potrafili szczerze wygarnąć szefozwykle wszelkim pożegnaniom”.
wi, co myślą. Sam więc musiał być
Marek Sobociński
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także twardy i umieć spojrzeć w oczy prawdzie,
którą komunikowali jego ludzie.
14 grudnia 1911 roku Amundsen wraz z czteroma swoimi towarzyszami zdobył biegun. 30 grudnia Scott i Amundsen ze swoimi zespołami przecięli 87 równoleżnik – Amundsen wracał wtedy
z bieguna, a Scott ciągle do niego podążał. Jeden
zmierzał na północ, drugi wciąż szedł na południe.
Minęli się w odległości 150 km. Scott na biegun
dotarł dopiero 18 stycznia 1912 roku.

Niech rzuci kamieniem ten, kto...
Patrząc z odpowiedniego dystansu na strategię obu wypraw, łatwo wskazać błędy popełnione przez Scotta. Siedzimy sobie w ciepłym fotelu
i czytamy o historii, która wydarzyła się gdzieś daleko. Z perspektywy czasu oraz aktualnej wiedzy
na temat Antarktydy, oceniamy decyzje. Trzeba
jednak pamiętać, że Scott i Amundsen szli w nieznane i nie mieli tego komfortu, co my.
Musimy także pamiętać, że za każdą decyzją stoją
ludzie i ocenianie ich tylko przez pryzmat przyjętej strategii, sposobu działania jest olbrzymim błędem. Łatwo oceniać czyjeś decyzje, będąc zwolnionym z całej odpowiedzialności za ich efekty.
A presja otoczenia była silna. Tak Norwegowie, jak
i Anglicy bardzo liczyli na to, że to przedstawiciel
ich narodu, zdobędzie biegun. Że to flaga ich państwa jako pierwsza będzie wbita na biegunie południowym. Jak my dalibyśmy sobie radę z taka presją? Czy ktokolwiek z nas był pod taką presją?
Przyglądając się decyzjom, które zapadały podczas tych obu wypraw, nie musimy mierzyć się
z naszymi uprzedzeniami, lękami, marzeniami
i ambicjami. A przecież to one w olbrzymim stopniu wpływają na nasze decyzje. Człowiek nie jest
bezduszną maszyną oceniającą sytuację i po-

dejmującą na tej podstawie decyzje. Analizując
obie sytuacje, warto byłoby je także skonfrontować z naszymi własnymi słabościami. Słabościami,
które nie jednokrotnie zaważyły na podjęte przez
nas działania i towarzyszącą im atmosferę.
Niech rzuci kamieniem ten z nas, który ani razu
w swoim życiu nie kierował się swoimi uprzedzeniami, podejmując ważną decyzję. Tak jak Scott,
który był uprzedzony do trudnej do okiełznania
natury grenlandzkich psów. Wolał spokojne zwierzęta, łatwe do opanowania, choć ewidentnie nieprzystosowane do takiej wyprawy. To właśnie ten
rodzaj przewinienia popełniamy, kiedy nie angażujemy lub znacznie ograniczamy udział w projekcie osoby, która jest trudna we współpracy, mimo
że jest wybitnym specjalistą w tym zakresie. Ile
razy poszliśmy na podobną łatwiznę?
Niech rzuci kamieniem ten z nas, który ani razu
w obawie przed pokazaniem swojej słabości,
nie przyznał się do popełnionego błędu i starał się
milczeniem lub kłamstwem zatuszować swój brak
odwagi. Tak jak Scott, który wyparł z siebie informacje, że wybrana na wyprawę odzież (ubrania wełniane, a nie skóry) nie spełnia swojego zadania. To samo
przewinienie popełniamy, kiedy pomimo przyjęcia
przez nas błędnych założeń, próbujemy usprawiedliwić się niewłaściwą jakością dostarczonych przez
innych informacji lub zmiennymi czynnikami.
Kto z nas choć raz nie potrafił pogodzić się ze stratą i wciąż kontynuował bezsensowną walkę, mimo
że wszystko zmierzało w nieuchronnie kierunku klęski, a najrozsądniejszym wyjściem było po prostu
odpuszczenie. Tak jak Scott, który już po kilku dniach
od wyruszenia na biegun południowy, zdał sobie
sprawę, że wszystkie jego założenia legły w gruzach
i z każdym kolejnym krokiem w kierunku bieguna,
naraża całą ekspedycję na ogromne niebezpieczeństwo. Mimo to, kontynuował swoją walkę.
W połowie listopada 1911 r. Scott pisze w dzienniku:
„Bezładna karawana kucyków minęła pierwsze uciszone sanie motorowe, w dzień później
drugie. Na śniegu pozostały tylko czarne plamy
oleju, a obok porzucone wory paszy...”
„Ten katastrofalny, niespodziewany zawód
przekreśla szybkie tempo... wszystkie moje obliczenia zawodzą... wszystkie nasze przemarsze
są teraz okropne... straszne oświetlenie, bardzo
zła powierzchnia, kucyki wyczerpują się niespodziewanie szybko”.
Ilu z nas dla świętego spokoju nie podważa opinii
innych i schylając kark, godzi się na rzeczy, które
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Wreszcie, niech rzuci kamieniem ten, kto ani razu
nie starał się ukryć swojego wstydu przed innymi
poprzez ucieczkę lub schowanie głowy w piasek.
Wstyd z niespełnienia oczekiwań innych jest jednym z największych ciężarów, który każdego z nas,
chociaż raz przygniótł do ziemi. Co musiał czuć
Scott, który po morderczym marszu dotarł na biegun, aby zobaczyć tam flagę Norwegii?
„Wydarzyło się najgorsze... Dobry Boże! Cóż
za potworna kraina.. tyle męki, żeby tu dotrzeć i żadnej zapłaty jaką daje sława pierwszeństwa... Norwegowie musieli widać znaleźć
łatwiejszą drogę!. ... Zbudowaliśmy kopiec i zatknęliśmy na nim naszą biedną, znieważoną
flagę angielską... Odchodzę od tego, co było
celem moich wysiłków, moich dążeń... zwyciężony. Przed nami jeszcze tysiąc dwieście osiemdziesiąt niełatwych kilometrów... Wielki trud,
wyjątkowo ciężki... Musimy wytężyć wszystkie siły, śpieszyć się, żeby nie zaskoczyła nas
zima... Walka będzie zażarta. Czy podołamy?
Żegnajcie marzenia mojego życia”.

są niezgodne z jego przekonaniami i wiedzą?
Tłumacząc swoje postepowanie koniecznością
zarabiania na życie lub nierobienia innym szkody, angażuje się w polityczne gierki konformizmu.
Tak jak przyjaciel Scotta, Edward Wilson, piszący
w swoim raporcie „sprzęt i ekwipunek zdały egzamin”.

Nasze lęki i uprzedzenia są jak ciemna strona mocy.
Skrzętnie ukrywane przed otoczeniem, w krytycznych momentach wychodzą na jaw, aby wpłynąć
na podejmowane przez nas decyzje. Im skrzętniej je ukrywamy, tym większą moc im nadajemy. Robert Scott był raczej skrytym człowiekiem,
a jego dystans do otoczenia w dużym stopniu wynikał z obawy przed pokazaniem swoich słabości. Nawet dzisiaj, nie lubimy mówić o naszych słabościach, a co dopiero w dziewiętnastowiecznej
Anglii. Dżentelmenowi nie wypadało robić takich
prywatnych wyznań. Podobny mit istnieje wśród
menedżerów także teraz: nie okazuj swoich słabości, bo ludzie to źle odbiorą. Tak jakby byli oni
osobami z innego świata. Bo w naszym świecie
nie ma ludzi, którzy nie posiadają lęków i uprzedzeń. No, może poza psychopatami, ale to raczej
nie są osoby, które warto brać za wzór.

Maski
W 2011 roku w listopadowym wydaniu amerykańskiego Harvard Business Review ukazał się artykuł
napisany przez Petera Fuda i Richarda Badhama.
Naukowcy posługują się w swoim artykule metaforami, aby pokazać w jaki sposób najlepsi liderzy inicjują i podtrzymują zmiany w swoich firmach. Jeden z kluczowych czynników wpływający
na efekt zmian został nazwany przez badaczy zakładaniem maski. W trakcie swoich kilkuletnich
badań odkryli, że menedżerowie zakładają maski
najczęściej z dwóch powodów:
Marek Sobociński
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 w celu ukrycia swoich niedoskonałości i wad,
aby budować wizerunek wytrawnego i wspaniałego lidera;
 oraz dla przybrania postawy osoby pewnej i niezbędnej dla sukcesu organizacji.
W wyniku przyjmowania przez menadżerów takich
właśnie masek, w zespołach panowała mniejsza
otwartość na współpracę, mniej można było liczyć
na wzajemną pomoc. Wzmacniał się też formalizm w kontaktach pomiędzy szefem a zespołem.
Gdyby o tym wiedział Scott i chciał to zmienić...
Fuda i Badham w swoim artykule zamieszczają
wiele przykładów konkretnych menedżerów i organizacji. Jedną z nich jest duża niemiecka korporacja, której dyrektor zarządzający w pewnym momencie uświadomił sobie, że jego styl zarządzania
powstrzymywał menedżerów wysokiego szczebla
przed podejmowaniem inicjatyw. Badacze wyjaśniają: „Mógł pracować nad zmianą swoich zachowań na własną rękę, lecz zamiast tego postanowił
wystąpić podczas corocznego spotkania sześćdziesięciu czołowych menedżerów, przyznał się do swoich porażek i określił swoje cele zarówno osobiste
jak i organizacyjne. Przyznał się, że nie zna odpowiedzi na wszystkie pytania i poprosił swój zespół
o pomoc w prowadzeniu firmy”. Kilka lat później,
uznał ten moment jako wyjątkowo znaczący w zarządzanej przez niego organizacji. Ten akt odwagi
menedżerskiej wywołał efekt kluli śnieżnej. Stał się
inspiracją dla innych menadżerów do bycia otwartym. Efektywność menedżerów wzrosła, zespół rozkwitł, odnotowano wzrost inicjatyw, a firma zaczęła
uzyskiwać lepsze wyniki niż konkurencja.
Jeden z menedżerów, który odważył się zsunąć
swoją maskę powiedział: „Co za szczęście, że zdjąłem tę maskę tak wcześnie. Życie od tego momentu
wydało się takie proste i więcej mnie nagradzało”.
*****
Scott i jego czterej towarzysze ruszyli w drogę powrotną. Odarci z dumy i marzeń wracali przegrani.
Palący wstyd i myśli, co powiedzieć ludziom, dręczyły ich podczas długiego i mroźnego powrotu.
Niewystarczające zapasy jedzenia, problemy z ciepłymi potrawami, odmrożone ręce i stopy, tragicznie wpłynęły na liczbę pokonywanych przez nich
kilometrów. Aż wreszcie:
„Wtorek 29 marca... Od 21 marca nieprzerwanie
szaleje sztorm... Nafty wystarczyło nam tylko
na zagrzanie dwóch kubków herbaty dla każdego, żywności mieliśmy na dwa dni. Cały czas
byliśmy w pogotowiu, żeby wyruszyć do na-
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szego składu, odległego zaledwie o osiemnaście kilometrów. Ale za progiem namiotu szalała wciąż wściekła zadymka. Znikła reszta
nadziei. Wytrwamy do końca, ale oczywiście
słabniemy z chwili na chwilę. Koniec nie może
być daleki... Szkoda, nie myślę jednak, bym
mógł dłużej pisać.
Na Boga, zajmijcie się naszymi bliskimi”.
W tym momencie kończą się notatki Scotta.
Dopiero w listopadzie 1912 roku, około 79 stopnia
szerokości południowej, wyprawa poszukiwawcza znalazła zwłoki Scotta i jego trzech towarzyszy.
Leżeli zasypani śniegiem w niewielkiej odległości
od składu, w którym znajdowała się tona żywności. Czy dumny Scott i jego trzej towarzysze woleli wybrać śmierć zamiast wstydu z przegranej?
Tego nie wiemy, ale możemy
być pewni, że wstyd przegranej zabrał im dużo sił podczas
tej powrotnej drogi. Kto wie, jak
sprawy by się potoczyły, gdyby
Scott odważył się zdjąć swoją
maskę w maju 1911 roku, podczas prezentacji planu wyprawy.
A Ty jaką maskę nosisz?
Marek Sobociński – Executive Coach oraz doradca ds. zarządzania
z espołami sprzedaży; marek.sobocinski@streamgroup.pl

