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– Co to miało być? Pedał na rowerze? Bardzo śmieszne – Polewa skrzywił się wymownie. 
– Nie miało być śmieszne – zaczęła Misiula. – Chciał pan przecież... 
– Wiem, co chciałem – przerwał jej bezceremonialnie. – Pani zdaniem, tak ma wyglądać 

reportaż zatytułowany: „Pierwszy dzień wiosny tej zimy”? 
– Rowerzyści nie kojarzą się panu z wiosną? – usiłowała odeprzeć atak. 
– Rowerzyści tak, ale co ten tu robi? – wskazał na ekran. 
– Chciał pan, żebym znalazła twarz rozpoznawalną medialnie, no to jest. 
– Dyżurny homo jest od wypowiedzi w sprawach dyskryminowania mniejszości seksual-

nych, nie cyklistów – upomniał ją. 
– Żaden z polityków nie dał się namówić na wałkowanie od nowa tematu braku ścieżek 

rowerowych. 
– To trzeba było poszukać wśród aktorów albo sportowców. Materiał jest zresztą i tak do 

kosza. 
– A to dlaczego? 
– Jaka była teza reportażu? 
– Za mało ścieżek rowerowych w Warszawie. 
– Właśnie! A pani co mi tu pokazuje? Ścieżkę przy Wisłostradzie, po której od czasu do 

czasu przejeżdża jakiś rowerzysta i równoległy do niej trakt dla pieszych, na którym rowerzy-
ści urządzają sobie chyba zawody, komu uda się rozpędzić więcej spacerowiczów. 

– Pokazałam fakty. 
– A ja mówiłem o faktach czy o przesłaniu? 
– No... o tezie, ale... 
– Nie ma żadnego ale – skwitował szef i dodał już nieco dobroduszniej: – Czy ty, dziew-

czyno, kiedykolwiek zrozumiesz, o co tu tak naprawdę chodzi? 
Po jego wyjściu Misiula usiadła przed komputerem z zamiarem odpowiedzenia na pocztę 

z jej skrzynki, ale zerknęła na kolegę siedzącego obok i spytała: 
– Nie wiesz, co go dzisiaj ugryzło? 
– Nie przejmuj się. Polewa lubi sobie czasami polewać. Powinnaś się już przyzwyczaić. 

Wcześniej zrobił nam wykład na temat odbiorców naszej stacji. Z jego słów wynikało, że 
pracujemy dla debili. 

– Oj, też mi się czasem tak zdaje. 
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– Szefostwu się nie zdaje. Powiedział mniej więcej tak: „Idiotów trzeba dopieszczać, bo to 
potencjalnie największa grupa podatna na reklamę. Jak przestaną kupować niepotrzebne ni-
komu śmieci, to wszyscy splajtujemy”. 

– Dość radykalne twierdzenie – przyznała.  
– To się wiąże z jego sławetną tezą: „Im niższy poziom programu, tym wyższa oglądal-

ność”.  
Zamierzała pociągnąć wątek dalej, kiedy przerwał jej sygnał telefonu. 
– Do ciebie – Staszek oddał Misiuli słuchawkę.  
Dzwoniący mężczyzna przedstawił się niewyraźnie i poprosił o spotkanie w „dyskretnej”, 

jak się wyraził, sprawie. Przeczuwała, że chodzi o interwencję i nie pomyliła się. 
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