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Świat wrze w wielu miejscach, ale ostatnio coraz bardziej
w Warszawie przy ulicy Gałczyńskiego.
Można tutaj rozpocząć dzień – od godziny
9 podawane są śniadania. Nieco później
można przekąsić coś ciepło, napić się kawy
i zjeść domowe ciacho. Ale przede wszystkim można kupić lub tylko poczytać reporterskie książki (także te, których już nie ma
w innych księgarniach) i co najciekawsze poznać ich autorów. Wieczorami, kilka razy
w tygodniu odbywają się spotkania, pokazy
ﬁlmów. Wstęp na nie jest wolny, warto
wcześniej zarezerwować miejsce, bo bywa
tłoczno. Dwie sale o dużych okach wypełniają kwadratowe stoliki i półki z książkami.
Na ścianach wiszą wielkoformatowe
czarno-białe fotograﬁe zrobione w Sudanie
przez Jacka Porębę. Są też czerwone

skrzynki pocztowe z nazwiskami autorów,
np. Hanny Krall i Mariusza Szczygła.
Można zostawić w nich list, lub książkę z
prośbą o autograf.
– To jest miejsce dla osób namiętnie zainteresowanych reportażem i literaturą faktu, takich które nie tylko lubią czytać, ale chciałyby
spotkać autorów, zapytać o ich pracę czy opowiedzieć swoją historię – mówi Wojciech
Tochman. Klub i księgarnię założyli dziennikarze Gazety Wyborczej Paweł Goźliński, Mariusz Szczygieł i Wojciech Tochman.
Wcześniej stworzyli Instytut Reportażu. Tak
opisali swoją misję:
Żeby wiedzieć więcej, człowiek chwyta się
różnych sposobów. Jednym z nich jest reportaż.

Został wynaleziony po to, żeby jaki najwięcej
ludzi zrozumiało innych ludzi. Żeby jak najwięcej ludzi zrozumiało drugiego człowieka. Ponieważ polski reportaż (a z nim polska literatura
faktu) jest naszą pasją… Ponieważ polska literatura faktu jest bardzo kosztowna, a reporterów, wydawnictwa i redakcje coraz rzadziej
stać na ﬁnansowanie reporterskich wypraw…
Ponieważ coraz więcej młodych ludzi chce
uczyć się pisania reportaży, ale brak im do tego
nauczycieli…Ponieważ nie ma jednego miejsca,
gdzie zgromadzono by wszystkie informacje o
polskich reporterach i ich reportażach…Ponieważ coraz częściej słyszymy, że reportaż celniej
niż powieść, ﬁlm i literatura pokazuje, co stało
się w Polsce i na świecie po upadku komunizmu i że wiele tekstów reporterskich to gotowy materiał teatralny…Ponieważ świetnym
materiałem dla reportera wydaje nam się Warszawa…Powołaliśmy w Warszawie Instytut
Reportażu, która zrobi wszystko, aby powyższe
zdania zostały dokończone. Zdania, zadania.

Na najbliższe lata. Ponieważ wszyscy o wszystkim mało wiemy (jak trafnie stwierdził w „Podróżach z Herodotem” największy w naszym
zawodzie – Ryszard Kapuściński), powinniśmy
wspierać reportaż. Kiedy człowiek wie więcej
o otaczającym go świecie, żyje lepiej, bezpieczniej i ciekawiej.
– Zależy nam by reportaż nie zginął – mówi
Wojciech Tochman. – Prasa uważa, że nie
stać jej, by dziennikarze robili pełnowartościowe reportaże, a wydawnictwa książkowe
nie są gotowe na udźwigniecie kosztów takich tekstów. A są one nie małe, bo ani czytelnicy, ani autorzy nie zadowalają się dziś
tym, by wyjechać do sąsiedniego miasta i je
opisać. Chcemy pomagać w realizowaniu
dużych projektów reporterskich – tłumaczy.
– Tak jak w naszej audycji Wrzenie świata w
TOK FM będziemy prezentować dokonania
zarówno młodych, jak i doświadczonych autorów. Jesteśmy ponad redakcyjni i ponad
wydawniczy – dodaje Mariusz Szczygieł.

Quadrupei amputat rures.
Fragilis chirographi senesceret lascivius concubine, et verecundus rures
agnascor apparatus bellis,
iam Aquae Sulis senesceret quinquennalis oratori.
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