
Od opowiesci Andrzeja Bobera nie mogłem się oderwac. Wiele nas  łaczy, ale 
trochę dzieli. Bober jest moim rowiesnikiem i wspomina czasy, które znam, 
opowiada o ludziach, których znalem. Opowiada też o miejscach, które znam i to 
nie sa tylko Hybrydy,  ale na przykład ulica Gdanska, na Żoliborzu, gdzie Andrzej- 
jako dziecko – mieszkal w czasie okupacji, albo gmach KC PZPR na rogu Alej i 
Nowego Swiatu, a  na przeciw,  knajpa Melodia dawniej Paradis,  wedlug 
zgrabnej, ale niesprawdzonej anegdoty, połączona z KC podziemnym przjeściem.  
 
Czytalem opowieści Bobera z ciekawoscia,  również dlatego, że on  te czasy  i 
tych ludzi często inaczej niż ja,  zapamiętał. Na przykład tow. Ilczuk, zastępca 
kierownika Wydzialu Prasy KC: wedlug Andrzeja pijak , to się zgadza ,   ale 
czlowiek poczciwy. Tymczasem ja zapamiętałem go inaczej. Jako idiotę, który z 
wysokosci swego urzedu wciskał nam do druku okropne wypracowania na 
temat sukcesów gospodarczych PRL,  a przypomnę, ze była to faza schyłkowa, 
kiedy  gołym okiem widac było, ze cały interes zmierza ku katastrofie.  
 
Łaczy nas niechęć do Kiszczaka i  Jaruzelskiego, to, że 13-y  grudnia 1981 roku 
zakończyl nasze pięknie rozwijające się kariery w prasie PRL, a także i to, że 
rozstalismy się z fachem dziennikarskim bez żalu i na własne zyczenie. Nie 
chcieliśmy go dalej uprawiać,  mimo, naprzemian,  zachęt i pogróżek władzy. Na 
poczatku    stanu wojennego opowiadano o nas, że zostalismy taksowkarzami. I o 
mnie to była prawda, ale Bober, człowiek bardziej przedsiębiorczy,  szybko 
znalazl zatrudnienie w firmie polonijnej.  
 
Lata osiemdziesiąte Andrzej wspomina jako czas ekscytujacy, który  go wiele 
nauczyl, a dla mnie  był to czas smuty, przygnebienie i beznadziei. Dlatego 
wyjechałem z Polski. Jednym słowem, nasze doswiadczenia, choc podobne,  sa 
jednak rozne i dlatego z taka ciekawoscia czytalem, a wlasciwie sluchalem – bo 
jak się to czyta, to się slyszy – Bobera. 
 
Ale nie ma co ciagnac dalej tych porownań, bo to jest wstep do wywiadu rzeki z 
Boberem, a nie ze mną - tak czy owak dziennikarska biografia Bobera godna jest 
podziwu i  zazdrosci. Był blisko waznych zdarzen  i osob w PRL,  tak samo w  
wolnej Polsce.  
 
 Znał dobrze wicepremiera Mitregę, który za Gierka trzasł górnictwem i 
elektrowniami, był na ty z innym wicepremierem Tadeuszem Pyką. Spotykał się 
nie raz ze Zbigniewem Brzezinskim a Andrzej Drawicz irytował go 
pobłazliwoscia wobec odziedziczonych po PRL – u gwiazdorach telewizji 
Szczepańskiego. Wałęse przygotowywal do historycznej debaty z Miodowiczem i 
chyba dzieki tej znajomosci, szef Solidarności, kiedy rywalizowął z Mazowieckim 
o prezydenture, powolał  go w skład  Komitetu Obywatelskiego, a był to wtedy 
rodzaj komitetu poparcia  dla przyszlego prezydenta. Dziś nie widac w tym nic 
nadzwyczjanego, ale wówczas, w oczach eleganckiej publicznosci wygladalo to 
tak,  jakby dziś Bober zapisal się do komitetu wyborczego Pawla Kukiza, albo 
Beaty Szydło. Bober lekcewazy konwencje, o komunistach mowi bez zlosci i nie 
sugeruje,  ze był przesladowany. Jest bardziej surowy dla Mazowieckiego niż dla 
Gierka, który w jego wspomnieniach wychodzi na ludzkiego pana. 
 



Wielką slawe zdobył Bober dzieki programowi telewizyjnemu „ Listy o 
gosdarce”. Listy ogladały miliony ludzi uszczesliwionych, ze wreszcie ktos 
pokazuje głupstwa  eokonomii realnego socjalizmu. Bober i jego koledzy byli 
bezlitosni wobec zwabionych do studia, niezbyt rozgarnietych dyrektow, ale 
unikali totalnej krytyki systemu. To nie jest zarzut, takie były wówczas reguły 
gry.  Ale nawet i to było dla wladzy za wiele.  Kiedy weryfikacja dziennkarzy,  na 
poczatku 1982,  roku odsiewala poslusznych od nieposlusznych, Bobera wywalili  
z Telewizji.  Wywalili go bo był niekontrolowalny. Własnie  niekontrolowalnosc, 
albo jak kto woli, niezaleznosc,  czyli niechec do spiewania w chórze czyni z 
Bobera egzemplarz godny uwagi. Także dzisiaj. 
  
Dzisiejszy świat dziennikarski dzieli Bober na dwie „szczujnie” – jedna kąsa 
Platformę, druga PiS. Bober nie chce się  zapisac do żadnej.  Takich jest niewielu i  
dlatego warto go czytać.  
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