
Od zarania:) WSR najwiêkszym kapita³em
byli ludzie. Ci, którzy na pocz¹tku lat 90-ch
zaczynali u nas naukê byli absolutnie wyj¹t-
kowi. Razem wyr¹bywaliœmy kszta³ty pol-
skiego rynku reklamy. Razem, dos³ownie,
stawialiœmy œciany, skrêcaliœmy ³awki, or-
ganizowaliœmy kampanie spo³eczne.

Pamiêtam jak z Wojtkiem Dagielem poje-
chaliœmy po pieluchy dla dzieci niepe³no-
sprawnych: wypakowany pod dach bus
nie chcia³ siê domkn¹æ... „Przytrzymaj te
pieluchy rêk¹” - mówiê do niego - „a ja za-
mknê drzwi”. Przytrzyma³ a ja zamkn¹-
³em... Wariactwo!

U¿ywaliœmy wówczas doœæ kontrowersyj-
nego sloganu: „G³upoli nie przyjmujemy”.
W¹tpiê, ¿e to za jego spraw¹, ale szko³a
pe³na by³a otwartych g³ów, pe³nych pasji
i radoœci tworzenia. Z czasem S³awek
Wojtkowski i Ma³gorzata Ba³dowska mieli
na mnie coraz wiêkszy wp³yw i has³a sta³y
siê bardziej u³adzone.

Najg³upsze jakie pamiêtam to: „Zawód
gwarantowany”. Polski jêzyk jest magicz-
ny i zawsze podpowiada ukryte znaczenia.
To by³a komunikacyjna wpadka po³¹czona
z kolejn¹ przeprowadzk¹ - tym razem
z Wytwórni Filmowej Czo³ówka na Ursy-
nów. Kompletna masakra.

Potem by³y: „Wyj¹tkowym b¹dŸ” - to has³o
szczególnie przypad³o do gustu dziewczy-
nom:). „Zostañ specjalist¹, zdob¹dŸ pracê”
mia³o pokazaæ praktyczny wymiar nauki ale
jakoœ „nie siad³o”. Wreszcie za czasów
Agnieszki Gniotek pojawi³y siê „Kreatywny
narybek”, „Pracownici Kreatywni”, „Wylêgar-
nia pomys³ów” i u¿ywane do dziœ „Zapylanie
umys³ów” z nieœmiertelnymi pszczó³kami.

Za czasów obowi¹zkowej s³u¿by wojsko-
wej do szko³y zapisywa³o siê wielu m³o-
dzieñców „niezdolnych do walki”. To dla
nich powsta³ najœmieszniejszy moim zda-
niem plakat z ¿o³nie¿ami za eRKeMem
i has³o: „Nauczymy ciê trafiaæ do ludzi”.

Z Gosi¹ Klimkiewicz stworzyliœmy ponad
dwadzieœcia komiksów z has³ami typu:
„Rób co kochasz i zarabiaj pieni¹dze” albo
„U nas sam dokonujesz wyboru”. Potem
porwa³y j¹ wielkie korporacje i znów mu-
sia³em szukaæ grafika. Na szczêœcie na po-
k³adzie by³ wówczas Cezary Szulc. Gdy
by³a trwoga bieg³em do niego.

Wielu pomin¹³em: Belina Czechowicza,
£ukasza Traczyka, Agatê Lussê, Adriana Na-
piórkowskiego. Dziœ znów ³akomie wygl¹dam
wariata, który chcia³by ze mn¹ pracowaæ.

Artur Waczko

www.szkolareklamy.pl

Od Napiórkowskiego

do Szulca





Idea szko³y reklamy z prawdziwego zda-
rzenia, pierwszej w Polsce, narodzi³a siê
jeszcze w 1993 roku. Szko³a zosta³a po-
wo³ana do istnienia jako Policealne Stu-
dium Reklamy Handlowej z inicjatywy
grupy kilku osób skupionych wokó³ Artu-
ra Waczko, jej za³o¿yciela, g³ównego po-
mys³odawcy i ideologa. Organem za³o¿y-
cielskim szko³y by³a Fundacja Przeciw
Obojêtnoœci Na Rzecz dzieci Specjalnej
Troski, która oprócz szko³y prowadzi³a
tak¿e o¿ywion¹ dzia³alnoœæ charytatywn¹.
Pierwsz¹ siedzib¹ szko³y by³y pomiesz-
czenia na IV, V i VI piêtrze budynku przy
ul. Smulikowskiego 4A, wynajmowanie od
ZNP. Tu, w marcu 1994 roku, odby³y siê
pierwsze zajêcia.

W semestrze wiosenno-letnim roku szkol-
nego 1993/94 w szkole by³o… 16 s³u-

chaczy podzielonych na dwie grupy. To
byli prawdziwi pionierzy, protagoniœci
WSR, a przy tym wyj¹tkowi zapaleñcy, któ-
rzy nie tylko brali udzia³ w zajêciach, ale
te¿ czêsto anga¿owali siê w budowanie
i organizacjê szko³y od podstaw (remonty
pomieszczeñ, budowanie ³awek i mebli,
pozyskiwanie sprzêtów, prace porz¹dko-
we). Pierwsz¹ ksiêgê s³uchaczy szko³y
otwieraj¹ nastêpuj¹ce nazwiska m. in. Ma³-
gorzaty ba³dowskiej i Mai Zwolskiej, które
s¹ w istocie wspó³za³o¿ycielkami WSR.

Po³¹czone si³y dyrekcji, wyk³adowców
i s³uchaczy przynios³y szybko efekty pro-
mocyjne. W kolejnym semestrze s³ucha-
czy w szkole by³o ju¿ 161. W 1995 roku
szko³a uzyskuje uprawnienia szko³y pu-
blicznej do kszta³cenia w zawodzie Tech-
nik handlowiec. Nie istnia³ wówczas

w Polsce oficjalnie ¿aden zawód zwi¹zany
bezpoœrednio z reklam¹, a to w³aœnie m.
in. z inicjatywy szko³y powstanie w ci¹gu
nastêpnych kilku lat najpierw specjalnoœæ
„Reklama” (dodana do Technika handlow-
ca), a póŸniej nowy zawód: Technik orga-
nizacji reklamy.

Szko³a od pocz¹tku nastawiona by³a na
przekazywanie nie tylko wiedzy, ale
przede wszystkim praktycznych umiejêt-
noœci, czego skutkiem by³o m. in. urucho-
mienie w szkole ju¿ od pierwszego roku
istnienia trzech specjalizacji. Ich nazwy to:
Reklama telewizyjna (kilka lat póŸniej
przekszta³cona w Realizacjê filmow¹ i tele-
wizyjn¹), Strategia reklamy (póŸniej: Stra-
tegia reklamy i public relations) oraz Stu-
dio grafiki. Ta ostatnia specjalizacja sta³a
siê wkrótce „lokomotyw¹” szko³y, a jej
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adepci stanowi¹ dziœ mniej wiêcej po³owê
wszystkich absolwentów. Sta³a siê ona tak-
¿e powodem nawi¹zania, a póŸniej zacie-
œnienia wspó³pracy z warszawsk¹ ASP,
dziêki której z kolei znalaz³ siê w szkole
prof. Ksawery Piwocki - nieoceniony
przyjaciel, mentor, doradca programowy,
wspomagaj¹cy jej dzia³alnoœæ od dziœ.
Mniej wiêcej w tym samym czasie (1996
rok) zaczyna karierê wyk³adowcy w szko-

le S³awomir Wojtkowski, postaæ, która
odegra w jej historii niema³¹ rolê, zreszt¹
obecny dyrektor WSR.

Kultowymi wyk³adowcami w najstarszym
okresie istnienia szko³y byli: Jêdrzej Sta-
nis³awek (wyk³adowca filozofii i etyki za-
wodowej, imponuj¹cy wnikliwym umy-
s³em i skrupulatnym, drobiazgowym, sfor-
malizowanym podejœciem do zajêæ i zali-
czeñ), prof. Stanis³aw Kuœmierski (ne-
stor polskiego marketingu, autor ksi¹¿ki
„Reklama jest sztuk¹”) i prof. Kazimierz
Niemczycki, prowadz¹cy zajêcia z Ekono-
mii i zaliczaj¹cy je zawsze wszystkim
w skali do 1 (ndst.) do 2 (dop.), a ocenê
3 (dst.) stawiaj¹cy raz na kilka lat, za to
chêtnie opowiadaj¹cy na zajêciach o Dolly
Parton, muzyce country, kowbojach i we-
sternach. Wa¿nym wyk³adowca by³ Prze-
mek M³yñczyk, wieczny prezes Fundacji
(wiecznie) m³odego Kina, bez którego za-
jêæ filmowych trudno by³oby wyobraziæ
sobie specjalizacjê TV.

W 1996 roku do trzech specjalizacji re-
alizowanych w szkole do³¹cza czwarta:
Fotografia reklamowa. Merytoryczn¹
i programow¹ opiek¹ otacza j¹ od pocz¹t-
ków jej istnienia a¿ do dziœ dr Zbigniew
Tomaszczuk, którego wszystkim znaj¹-
cym siê choæ trochê na fotografii nie
trzeba przedstawiaæ. Znacz¹c¹ rolê od-
grywaj¹ w tworzeniu podstaw sukcesu

tej specjalizacji Szymon Kobusiñski
(uznany fotograf, w³aœciciel studia Bank
wspó³pracuj¹cy ze szko³¹ do dziœ) oraz
Micha³ Zagórny, ulubieniec m³odzie¿y,
prowadz¹cy na luzie na wskroœ praktycz-
ne zajêcia, sam niewiele wówczas starszy
od swoich uczniów, za to ju¿ wziêty prak-
tyk ze sporym doœwiadczeniem.

Powstanie nowej specjalizacji zbiega siê
w czasie ze zmian¹ siedziby szko³y, któr¹
na dwa kolejne lata staje siê kilka budyn-
ków (w tym studio filmowe) i spora czêœæ
terenu ówczesnej Wytwórni Filmowej
Czo³ówka, mieszcz¹cej siê na Mokotowie,
przy al. Lotników 1. Dziêki dobrej infra-
strukturze, dopracowanemu programowi
i swoistej modzie na nasz¹ szko³ê rozwija-
j¹ siê wówczas wszystkie specjalizacje
i tryby kszta³cenia. Jest to czas, w którym
szko³a staje siê znana w ca³ej Polsce, a licz-
ba s³uchaczy spoza Warszawy i wojewódz-
twa mazowieckiego staje siê naprawdê
liczna. Rodzi siê w zwi¹zku z tym potrzeba
nadania szkole nazwy o zwiêkszonym po-
tencjale promocyjnym. Tak w 1997 roku
powstaje Warszawska Szko³a Reklamy,
czyli nazwa marketingowa, która identyfi-
kuje nas do dziœ i zapewne po wsze czasy. 

W charakterze wyk³adowców pracuje
wówczas w szkole kilka niezapomnia-
nych postaci informatyków: Karol Gor-
don (profesjonalista ze stoickim dystan-
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sem do ¿ycia), Katarzyna Borek (pierw-
sza informatyczka w historii WSR), a tak-
¿e Oskar Dobkowski (kolejny ulubie-
niec m³odzie¿y maj¹cy z ni¹ fantastyczne
relacje, niestety ju¿ dziœ nie¿yj¹cy). War-
to te¿ wymieniæ Adama Œledañskiego,
do dziœ wspominanego przez wielu absol-
wentów nauczyciela Promocji, który
uczy³ w szkole przez po³owê jej obecnej
historii, a tak¿e maj¹c¹ niewiele krótszy
sta¿ dr Annê Batko z Krakowa, której
ksi¹¿ka o marketingu ukaza³a siê nak³a-
dem WSR i stanowi³a przez kilka lat coœ
w rodzaju podrêcznika do tego przedmio-
tu. Specjalizacjê filmow¹ rozkrêcaj¹ wów-
czas Wojciech Sawa (re¿yser realizuj¹-
cy filmy w Polsce i w Ameryce) i bia³oru-
sko-polski scenarzysta Robert Mirski,
a ulubionymi lektorami jêzyka angiel-
skiego i hiszpañskiego s¹ Aleksandra
Sempruch i Pawe³ Bia³ek (póŸniej
przez rok dyrektor szko³y). Zaczyna nato-
miast dopiero wspó³pracê z WSR, dziœ
czwarty sta¿em wyk³adowca w naszej
szkole, przez wiele lat jej ostoja i ikona,
Tomasz Syrowatko, potrafi¹cy jak nikt
inny przybli¿aæ ciekawie i przystêpnie
zdawa³oby siê nudne problemy zwi¹zane
z gospodark¹, przedsiêbiorczoœci¹ czy
ekonomik¹ przedsiêbiorstw.

W 1998 roku pada naborowy rekord - do
szko³y zapisuje siê 512 osób! A by³ to
okres, w którym grupy dzienne mia³y wiê-
cej s³uchaczy ni¿ sobotnio-niedzielne i po-
po³udniowe razem wziête. Grupy maj¹ce
zajêcia w weekendy spotyka³y siê co ty-
dzieñ, pomys³ na grupy pracuj¹ce co dwa
tygodnie dopiero powoli siê rodzi. W ci¹-
gu nastêpnych dwóch lat (1999-2000)
nast¹pi¹ istotne przekszta³cenia sposobów
kszta³cenia i liczby godzin zajêæ edukacyj-
nych realizowanych w szkole. Powstan¹
grupy zaoczne, które powoli wypr¹ naj-
pierw sobotnio-niedzielne, a póŸniej tak¿e
popo³udniowe.

W miêdzyczasie szko³a drugi raz zmienia
siedzibê przenosz¹c siê tym razem na Ur-
synów, z któr¹ to dzielnic¹ zwi¹¿e siê na
d³ugie lata i z któr¹ bêdzie doœæ silnie ko-
jarzona. Jest tu zreszt¹ do dziœ jedyn¹ pla-
cówk¹ edukacyjn¹ o charakterze zawodo-
wym. Przy ul. Indiry Gandhi 11 Warszaw-
ska Szko³a Reklamy funkcjonuje do kolej-
nego prze³omowego w jej historii, 2001
roku. Wówczas nast¹pi³a ostatnia jak na
razie przeprowadzka szko³y - do budynku
SM Na skraju, mieszcz¹cego siê przy ul.
Szolc-Rogoziñskiego 3. Wkrótce podjêto
dwie wa¿ne decyzje. Pierwsza by³a zmia-

na personalna - na stanowisko dyrektora
szko³y, jak siê okaza³o na d³ugie lata (re-
kord w d³ugoœci urzêdowania na tym sta-
nowisku dyrektora) powo³ano Ewa Gru-
¿ewska-Kwiecieñ (rekord), której do-
œwiadczenie w zarz¹dzaniu oœwiata bar-
dzo siê szkole przyda³o nie tylko w okre-
sie transformacji œróJedn¹ z decyzji strate-
gicznych podjêtych w pierwszych latach
funkcjonowania w nowej siedzibie by³o po-
wo³anie w ramach struktur WSR War-
szawskiej Akademii Reklamy, Fotografii
i Filmu, Policealnego Studium Zawodowe-
go dla Doros³ych (2003 rok), która prze-
jê³a pod wzglêdem formalnym nauczanie
w trybie zaocznym.

W tym czasie w szkole pracowa³o wielu
wspania³ych wyk³adowców: Magda Ro-
bak, Jarek Kwiatek, Barbara Œmi-
grodzka, Jakub Budzyñski i Monika
Waraxa, natomiast wspó³pracê ze szko³¹
dopiero zaczynali Ewa Kotowska i Ma-
rek Sioma.

Lata 2004-2008 to lata stabilnego wzro-
stu nie tylko liczby s³uchaczy, ale tak¿e po-
zycji szko³y na rynku edukacyjnym
i w bran¿y reklamowej. Pierwsza (udana)
reforma szkolnictwa zawodowego powodu-
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je, ¿e dotychczasowe prace dyplomowe (i
ich obrony) zastêpuj¹ egzaminy zewnêtrz-
ne potwierdzaj¹ce kwalifikacje zawodowe,
nadzorowane przez Okrêgow¹ Komisjê Eg-
zaminacyjn¹ w Warszawie. Od 2006 roku
wiedzê i umiejêtnoœci naszych absolwen-
tów weryfikuje zobiektywizowany system.
Mimo znacznych modyfikacji obowi¹zuj¹-
cych programów nauczania dokonywanych
przez nasz¹ szko³ê (programy autorskie
i eksperymentalne), s³uchacze WSR uzy-
skuj¹ bardzo dobre, ¿eby nie powiedzieæ re-
kordowo wysokie, wyniki w skali kraju.
W zawodzie Technik organizacji reklamy
nasze szko³y uzyskuj¹ zdawalnoœæ od 85%
do 96% (zale¿nie od rocznika). 

W latach 2008-2011 szko³a prze¿ywa
okres prosperity. Stabilna sytuacja finan-
sowa i du¿a liczba s³uchaczy pozwalaj¹ na
realizacjê wielu inicjatyw, wœród których
nale¿y wymieniæ powo³anie Szko³y Wiza-
¿u i Charakteryzacji (czytaj na str 21),
Polskiego Muzeum Reklamy (czytaj na
str 23), kupno oœrodka wypoczynkowego
w Miêdzybrodziu Bialskim czy… urucho-
mienie w³asnego przedszkola (4 S³onie -
www.4slonie.com). Jest tak¿e czas rozsze-
rzania trwaj¹cej do dziœ wspó³pracy z licz-
nymi mediami nie tylko bran¿owymi w ra-
mach patronatów, organizacjami bran¿o-
wymi (m. in. Stowarzyszeniem Komunika-
cji Marketingowej SAR), udzia³u i nagród
s³uchaczy w niezliczonych konkursach
bran¿owych (m. in. Polskim Festiwalu Re-
klamy), a tak¿e wielu dzia³añ o charakte-
rze wspieraj¹cych inne organizacje.

Szczególnie istotny jest rok 2009, w któ-
rym nastêpuj¹ dwa wydarzenia. Zwo³any
zostaje pierwszy w historii szko³y zjazd ab-
solwentów (w klubie Arco), na który przy-
bywaj¹ dawni s³uchacze wszystkich rocz-
ników, trybów i specjalizacji z ró¿nych
stron Polski i œwiata. W tym te¿ roku WSR
nawi¹zuje wspó³pracê z Wy¿sz¹ Szko³¹
Teologiczno-Humanistyczn¹ w Podkowie
Leœnej, co sprawia, ¿e w ramach Instytutu
Mediów i Nauk Spo³ecznych, realizuj¹c in-
dywidualny tok studiów, kolejne roczniki
absolwentów WSR mog¹ odbywaæ - w mu-
rach swojej ulubionej szko³y - wy¿sze stu-
dia licencjackie z zakresu dziennikarstwa. 

W roku 2011 og³oszona zostaje druga
(nieudana) reforma szkolnictwa zawodo-
wego, w ramach której zostaje zlikwido-
wanych wiele zawodów, natomiast Tech-
nik organizacji reklamy - wbrew opiniom
specjalistów i protestom naszego œrodowi-

ska - zostaje przeniesiony do nauczania
wy³¹cznie na poziomie technikum. Dla
Warszawskiej Szko³y Reklamy jest to im-
puls do realizacji dzia³añ, o których myœle-
liœmy od dawna, mianowicie uczynienia
z naszej placówki szko³y o charakterze
bardziej artystycznym. W 2012 roku
w ramach struktur WSR powo³ane zostaje
do ¿ycia Niepubliczne Policealne Studium
Plastyczne - Warszawska Szko³a Reklamy,
które nieca³y rok póŸniej uzyskuje upraw-
nienia szko³y publicznej i patronat Mini-
sterstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowe-
go. Z formalnego punktu widzenia nowa
szko³a odwo³uje siê oczywiœcie do tradycji
specjalizacji artystycznych (grafiki, foto-
grafii i filmu) obecnych w WSR od pocz¹t-
ku istnienia, nie tylko umo¿liwiaj¹c ci¹-
g³oœæ kszta³cenia w tych dziedzinach, ale
tak¿e otwieraj¹c siê na nowe kierunki.

W koñcz¹cym siê w³aœnie roku szkolnym
2013/14 Warszawska Szko³a Reklamy,
zgodnie ze swoj¹ misj¹ praktycznej nauki
zawodu oraz rozwijania pasji, talentów i za-
interesowañ s³uchaczy, prowadz¹c kilka
placówek o ró¿nym charakterze, realizuje
z rozmachem kszta³cenie w zawodach Pla-
styk (specjalnoœci: Reklama wizualna oraz
Fotografia) oraz Asystent kierownika pro-
dukcji filmowej i telewizyjnej. Jednak ju¿
nowy rok szkolny 2014/15 przyniesie
ekscytuj¹ce zmiany, które polegaj¹ przede
wszystkim na wprowadzeniu nowych spe-
cjalizacji (czytaj na str 7). Zaczyna siê zu-
pe³nie nowy rozdzia³ w historii szko³y,
w który chcemy wejœæ z rozmachem. Wy-
zwaniem nie tylko dla kadry zarz¹dzaj¹cej
i wyk³adowej, ale tak¿e dzia³u marketingu
jest prowadzenie i skuteczne promowanie
a¿ dziewiêciu (w miejsce istniej¹cych „od
zawsze” czterech) specjalizacji. Pe³ni za-
pa³u przystêpujemy do realizacji tego za-
dania.

Jednak przygotowuj¹c zupe³nie nowy roz-
dzia³ w historii WSR, zatrzymajmy siê jesz-
cze na chwilê. Witajcie na II ZjeŸdzie
Absolwentów! Spójrzmy z dum¹, ale te¿
refleksj¹ i - nie wstydŸmy siê tego s³owa -
nostalgi¹ w przesz³oœæ. Odnówmy kontak-
ty, odœwie¿my relacje osobowe, przyjaciel-
skie, kole¿eñskie, mistrzowskie, profesjo-
nalne. Wyci¹gaj¹c wnioski z historycz-
nych sukcesów, licznych wspania³ych
chwil i mi³ych wydarzeñ (a tak¿e pora¿ek,
które przecie¿ tak¿e nas nie ominê³y) za-
czerpnijmy si³ê do dalszej pracy.

S³aw Wojtkowski

6

Historia WSR

ZJAZDOWNIK  14 czerwca 2014

siedziby

Warszawskiej

Szko³y Reklamy

11999944--11999966
UULL..  SSMMUULLIIKKOOWWSSKKIIEEGGOO  44AA
ŚŚRRÓÓDDMMIIEEŚŚCCIIEE--PPOOWWIIŚŚLLEE
Julian Smulikowski (1880-1934) - na-
uczyciel, lider Zwi¹zku Nauczycielstwa
Polskiego, pose³ na sejm w II RP, wier-
ny ¿o³nierz marsza³ka Pi³sudskiego;
w jego nekrologu napisano, ¿e w ¿yciu
przyœwieca³a mu idea, ¿eby obok woj-
ska uzbrojonego w karabiny i armaty,
dzia³a³a w Polsce druga armia - nauczy-
cielstwo, dobrze wykszta³cone i uzbro-
jone w ducha obywatelskiego. 

11999966--11999988
AALL..  LLOOTTNNIIKKÓÓWW  11
MMOOKKOOTTÓÓWW
Polskie lotnictwo ma wiele zas³ug tech-
nicznych (szczególnie w dwudziestole-
ciu miêdzywojennym), a polscy lotnicy -
tak¿e bojowych (szczególnie w czasie II
wojny); lotnictwo jest dziedzin¹, która
od czasów prób pierwszego wzbicia siê
w powietrze a¿ do epoki bezza³ogowych
samolotów ponaddŸwiêkowych nie-
zmiennie porusza i fascynuje ludzk¹
wyobraŸniê. 

11999988--22000011
UULL..  GGAANNDDHHII  1111
UURRSSYYNNÓÓWW
Indira Gandhi (1917-1984) - indyjska
polityk, wieloletnia premier Indii, w ple-
biscycie BBC z 1999 roku uznana zosta-
³a za Kobietê Tysi¹clecia; twierdzi³a m.
in. ¿e „wolnoœæ nie znaczy, ¿e mo¿na po-
ruszaæ siê po niew³aœciwej stronie uli-
cy” oraz ¿e „mieæ trudne ¿ycie - to przy-
wilej”. 

22000011--……
UULL..  SSZZOOLLCC--RROOGGOOZZIIŃŃSSKKIIEEGGOO  33
UURRSSYYNNÓÓWW
Stefan Szolc-Rogoziñski (1861-1896) -
polski podró¿nik, badacz Afryki;
w 1882 roku za czarny tu¿urek, cylin-
der i trzy skrzynki d¿inu kupi³ wyspê
Mondoleh, po³o¿on¹ u wybrze¿y Kame-
runu, za³o¿y³ tam póŸniej polsk¹ kolo-
niê, która niestety - ze wzglêdu na przy-
bycie Brytyjczyków i Niemców - prze-
trwa³a tylko 2 lata.



Od pocz¹tku swego istnienia WSR realizu-
je naukê w specjalizacjach i poprzez spe-
cjalizacje. Wynika to z przekonania, ¿e na
rynku pracy w bran¿y reklamowej (ale
tak¿e medialnej, projektowej, fotograficz-
no-filmowej) ³atwiej i sprawniej poruszaj¹
siê osoby posiadaj¹ce konkretne, wyspe-
cjalizowane umiejêtnoœci praktyczne i spe-
cjalistyczn¹ wiedzê z danej dziedziny.
Przez 20 lat w szkole istnia³y cztery spe-
cjalizacje: Grafika, Fotografia, Film i Stra-
tegia reklamy. Nadszed³ jednak czas na
zmiany, które wymusi³ rozwój rynku me-
diów i reklamy, zarówno w zakresie wy-
magañ stawianych m³odym adeptom re-
klamy i sztuk projektowych, jak równie¿
szybkiego rozwoju technologicznego.

Pocz¹wszy o roku szkolnego 2014/15
w Warszawskiej Szkole Reklamy nauka
bêdzie siê odbywaæ w 9 ró¿nych specjali-
zacjach. Bêd¹ to: 

1. Projektowanie graficzne
2. Multimedia (nowoœæ)
3. Fotografia artystyczna i reklamowa
4. Realizacja filmowa i telewizyjna 
5. Produkcja filmowa i telewizyjna 
6. Realizacje intermedialne (nowoœæ)
7. Animacja (nowoœæ)
8. Wiza¿ i charakteryzacja
9. Strategia reklamy i public relations 

PROJEKTOWANIE

GRAFICZNE [PG]

Specjalizacja graficzna obejmuje zagadnie-
nia z zakresu grafiki komputerowej
i warsztatowej. Wybieraj¹c projektowanie
graficzne, zdobêdziesz wiedzê o kolorze
i kompozycji, pog³êbisz swoj¹ wra¿liwoœæ
estetyczn¹. Na warsztatach rysunkowych,
malarskich oraz rzeŸbiarskich rozwiniesz
umiejêtnoœci manualne. WSR ma propozy-
cje rozwoju zarówno dla kreatorów reali-
zuj¹cych w³asne projekty, jak i dla zapalo-

nych maniaków technik komputerowych
skupionych na adaptacji najnowszych
osi¹gniêæ software’owych z tego zakresu.
Ucz¹c siê w ramach tej specjalizacji, masz
szansê na stworzenie bogatego portfolio
projektów, które mo¿e siê okazaæ prze-
pustk¹ do wymarzonej pracy w bran¿y re-
klamowej lub medialnej. 

�KIM MOŻNA ZOSTAĆ PO TEJ SPECJALIZACJI?

Grafikiem-freelancerem b¹dŸ w agencji
reklamowej, ilustratorem, art directorem,
grafikiem-redaktorem, grafikiem-kolor-
yst¹, operatorem DTP lub grafikiem-³am-
aczem. 

�UZYSKIWANY TYTUŁ ZAWODOWY: Plastyk,
specjalnoœæ: Techniki graficzne, specjali-
zacja: Projektowanie graficzne

MULTIMEDIA [M]

W ramach tej specjalizacji nabêdziesz wie-
dzê i umiejêtnoœci potrzebne do tworzenia
publikacji elektronicznych. Chcia³byœ pro-
jektowaæ strony www, magazyny interneto-

we, grafikê do aplikacji, prezentacje? Do-
brze trafi³eœ. Tutaj zapoznamy ciê z nie-
zbêdnymi zagadnieniami z zakresu projek-
towania graficznego, kompozycji, typogra-
fii, teorii barwy. Nauczysz siê lub pog³êbisz
znajomoœæ obs³ugi programów komputero-
wych niezbêdnych w twojej przysz³ej pracy,
takich jak Photoshop, Illustrator, InDesign
oraz pozosta³ych u¿ywanych w bran¿y. Na-
uka na tej specjalizacji pozwoli ci na stwo-
rzenie portfolio, dziêki któremu ju¿ poszu-
kuj¹c pierwszej pracy bêdziesz móg³ siê za-
prezentowaæ jako profesjonalny grafik spe-
cjalizuj¹cy siê w projektowaniu na potrzeby
mediów elektronicznych i audiowizualnych
(internet, kino, telewizja, elektroniczne no-
œniki outdoorowe). 

�KIM MOŻNA ZOSTAĆ PO TEJ SPECJALIZACJI?

Grafikiem-freelancerem lub zatrudnio-
nym w agencji reklamowej czy studiu gra-
ficznym, specjalist¹ od web designu, pro-
jektantem www, grafikiem-koloryst¹. 

�UZYSKIWANY TYTUŁ ZAWODOWY: Plastyk,
specjalnoœæ: Techniki graficzne, specjali-
zacja: Publikacje multimedialne
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w Warszawskiej szkole

reklamy



FOTOGRAFIA

ARTYSTYCZNA

I REKLAMOWA [FOTO]

Wybieraj¹c tê specjalizacjê, zdobêdziesz
niezbêdn¹ wiedzê z dziedziny fotografii,
ale przede wszystkim praktyczne umie-
jêtnoœci z tego zakresu. To wszystko pod
okiem specjalistów i fotografów-prakt-
yków, którzy z pasj¹ i zaanga¿owaniem
wprowadz¹ ciê w œwiat sztuki, jak¹ jest fo-
tografia i podziel¹ swoim doœwiadcze-
niem. Ucz¹c siê na tym kierunku stwo-
rzysz (lub wzbogacisz) swoje portfolio,
bêdziesz mia³ okazjê pokazaæ swoje pra-
ce na wystawach organizowanych przez
WSR oraz odbyæ praktyki w jednej
z agencji lub studiów fotograficznych
wspó³pracuj¹cych z Warszawsk¹ Szko³¹
Reklamy. W toku nauki szczególny na-
cisk k³adziemy na fotografiê reklamow¹
oraz jej zwi¹zki z fotografi¹ kreacyjn¹, nie
zaniedbuj¹c jednak innych klasycznych
tematów fotograficznych (portret, moda,
dokument, reporta¿). 

�KIM MOŻNA ZOSTAĆ PO TEJ SPECJALIZACJI?

Fotografikiem! Pracuj¹cym jako freelan-
cer czy w studiu fotograficznym, realizu-
j¹c sesje zgodne z wymaganiami klienta
lub w³asne projekty artystyczne czy doku-
mentalne. 

�UZYSKIWANY TYTUŁ ZAWODOWY: Plastyk,
specjalnoœæ: Fotografia i film, specjaliza-
cja: Fotografia artystyczna

REALIZACJA FILMOWA

I TELEWIZYJNA [RTV]

Wybieraj¹c specjalizacjê filmow¹ w zakre-
sie realizacji, nauczysz siê tworzenia kon-
cepcji filmowej od scenariusza, przez za-
gadnienia zwi¹zane z organizacj¹ produk-
cji, kosztorysem, prawami autorskimi, re-
¿yseri¹, prac¹ z aktorem, operatork¹, re¿y-
seri¹ dŸwiêku, monta¿em, a¿ do zagadnieñ
dokumentacji i promocji dzie³a filmowego.
Nacisk w tej specjalizacji k³adziemy jednak
na aspekty twórcze i artystyczne. Chodzi
tu przede wszystkim o umiejêtnoœæ samo-
dzielnego kreowania utworu filmowego,
do czego niezbêdna ci bêdzie tak¿e wiedza
z zakresu jêzyka filmu, plastyczna (rysu-
nek, malarstwo, rzeŸba), techniczna i tech-
nologiczna. Poznasz tu od strony praktycz-
nej wszystkie elementy sprzêtu filmowego,
dŸwiêkowego i oœwietleniowego, a tak¿e
programu komputerowe wykorzystywane
wspó³czeœnie przy produkcjach filmo-
wych. Rozwiniesz siê wiêc twórczo, ale te¿
nauczysz siê realizowaæ komercyjne zlece-
nia w ramach wszystkich wspó³czesnych
gatunków filmowych. 

�KIM MOŻNA ZOSTAĆ PO TEJ SPECJALIZACJI?

Samodzielnym lub pracuj¹cym w zespole
twórc¹ filmowym: scenarzyst¹, re¿yse-
rem, operatorem, monta¿yst¹, realizato-
rem dŸwiêku w filmie

�UZYSKIWANY TYTUŁ ZAWODOWY: Plastyk,
specjalnoœæ: Fotografia i film, specjaliza-
cja: Realizacja obrazu filmowego

PRODUKCJA FILMOWA

I TELEWIZYJNA [PTV]

Wybieraj¹c specjalizacjê filmow¹ w zakresie
produkcji, nauczysz siê tworzenia koncepcji
filmowej od scenariusza, przez zagadnienia
zwi¹zane z organizacj¹ produkcji, kosztory-
sem, prawami autorskimi, re¿yseri¹, prac¹
z aktorem, operatork¹, re¿yseri¹ dŸwiêku,
monta¿em, a¿ do zagadnieñ dokumen-
tacji i promocji dzie³a filmowego.
Nacisk w tej specjalizacji k³adzie-
my jednak na aspekty organiza-
cyjne. Chodzi tu przede
wszystkim o umiejêtnoœci pro-
fesjonalnego przygotowania
produkcji na podstawie scena-

riusza lub scenopisu,
w porozumieniu z re¿yse-
rem i pozosta³ymi realizatora-
mi. Warsztaty realizowane
w trakcie nauki polegaj¹ sporz¹dzaniu
planu produkcji i bud¿etu filmu, co z kolei wy-
maga tak¿e praktyki w zakresie wyboru i an-
ga¿owania aktorów i pracowników, negocjo-
wania wynagrodzeñ i innych warunków umo-
wy, przyjmowania wspólnie z re¿yserem pla-
nów zdjêciowych, projektów dekoracji, ko-
stiumów, rekwizytów. 

�KIM MOŻNA ZOSTAĆ PO TEJ SPECJALIZACJI?

Kierownikiem produkcji lub asystentem kie-
rownika produkcji wszelkiego rodzaju obra-
zów filmowych oraz form telewizyjnych

�UZYSKIWANY TYTUŁ ZAWODOWY: Asystent
kierownika produkcji filmowej i telewizyjnej
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REALIZACJE

INTERMEDIALNE [INT]

Ta specjalizacja to coœ dla tych, którzy nie
lubi¹ ograniczeñ. Fascynuje ciê fotogra-
fia, film, wideo, animacja? Tutaj nauczysz
siê integrowaæ ró¿ne elementy komunika-
cji wizualnej i audiowizualnej. Swoje
umiejêtnoœci bêdziesz móg³ wykorzystaæ
w przy realizacji autorskich projektów ar-
tystycznych, jak równie¿ podczas pracy
nad crossmedialnymi zleceniami komer-

cyjnymi. Ucz¹c siê w tej specjalizacji,
poznasz mo¿liwoœci nowoczesnych

technik i technologii do rejestra-
cji, edycji i emisji obrazu oraz

dŸwiêku i nabê-
dziesz niezbêdne

umiejêtnoœci technicz-
ne. Bêdziesz umia³ œwia-

domie wykorzystywaæ i ³¹czyæ
œrodki wyrazu w³aœciwe dla ró¿nych me-
diów do realizacji wielopoziomowych za-
dañ. Istot¹ tej specjalizacji jest interdyscy-
plinarnoœæ, niekonwencjonalnoœæ i ekspe-
rymentowanie. 

�KIM MOŻNA ZOSTAĆ PO TEJ SPECJALIZACJI?

Artyst¹ tworz¹cym przy u¿yciu wielu ró¿-
nych mediów, uniwersalnym twórc¹ prze-
kazów i kampanii reklamowych zarówno
mono- jak i intermedialnych

�UZYSKIWANY TYTUŁ ZAWODOWY: Plastyk,
specjalnoœæ: Fotografia i film, specjaliza-
cja: Realizacje intermedialne

ANIMACJA [A]

Wybieraj¹c tê specjalizacjê, dowiesz siê
wszystkiego na temat tworzenia rucho-
mych obrazów, a przede wszystkim bê-
dziesz mia³ okazjê wypróbowaæ swoje
umiejêtnoœci w praktyce. Poznasz podsta-
wy technik animacji klasycznej: rysunko-
wej, kukie³kowej, poklatkowej oraz kom-
puterowej w programach Flash, AfterEf-
fects, 3DSMax. Po zakoñczeniu nauki bê-
dziesz posiada³ portfolio, które pozwoli ci
ju¿ przy poszukiwaniu pierwszej pracy za-
prezentowaæ siê jako kompetentny anima-
tor. Nieobce Ci bêdzie równie¿ zagadnie-
nie motion designu, czyli tworzenia czo³ó-
wek, ty³ówek, teledysków i innych animo-
wanych elementów produkcji telewizyj-
nych i filmowych, w tym szczególnie efek-
tów specjalnych. 

�KIM MOŻNA ZOSTAĆ PO TEJ SPECJALIZACJI?

Specjalist¹ od animacji 2D lub 3D w studiu
produkcyjnym b¹dŸ pracuj¹cym jako fre-
elancer, specjalist¹ od motion designu

�UZYSKIWANY TYTUŁ ZAWODOWY: Plastyk,
specjalnoœæ: Fotografia i film, specjaliza-
cja: Animacja filmowa

Wiza¿

I CHARAKTERYZACJA

[WIZ]

W ramach tej specjalizacji pozyskasz wie-
dzê z obszarów: teorii koloru, w³aœciwoœci
dziennego i sztucznego oœwietlenia, szero-
ko pojêtej techniki makija¿u, stylizacji
i modelowania w³osów, kreowania w³asne-
go wizerunku oraz wizerunku osób pu-
blicznych, psychologii zawodu, charakte-
ryzacji, historii sztuki i mody. Nauczysz siê
wykonania makija¿u: epokowego, charak-
terystycznego, artystycznego, estradowe-
go, telewizyjnego i filmowego. Bêdziesz
tak¿e uczestniczyæ w zajêciach z body pa-
intingu, charakteryzacji filmowej i teatral-
nej oraz w warsztatach rysunkowych, ma-
larskich, rzeŸbiarskich i fotograficznych.
Oczywiœcie istotne bêdzie æwiczenie umie-
jêtnoœci nowoczesnych technik kompute-
rowych wykorzystywanych w zawodzie. 

�KIM MOŻNA ZOSTAĆ PO TEJ SPECJALIZACJI?

Wiza¿yst¹/wiza¿ystk¹, charakteryzato-
rem/charakteryzatork¹

�UZYSKIWANY TYTUŁ ZAWODOWY: Plastyk,
specjalnoœæ: Techniki scenograficzne,
specjalizacja: Charakteryzacja i wiza¿

STRATEGIA REKLAMY

I PUBLIC RELATIONS

[SR]

Specjalizacja Strategia Reklamy i PR obej-
muje wiele obszarów problematyki mar-
ketingowej: od badañ rynku i planowania
produktu, przez budowanie strategii roz-
woju i kszta³towania wizerunku marki, po
zarz¹dzanie sytuacj¹ kryzysow¹ firmy i re-
dukcjê dysonansu poznawczego jej klien-
tów. Najwa¿niejsze jest jednak planowa-
nie, bud¿etowanie, realizacja, koordynacja
i badanie skutecznoœci kampanii reklamo-
wych oraz dzia³añ z zakresu public rela-
tions zgodnie z za³o¿onymi celami. Po
ukoñczeniu Strategii Reklamy i PR mo-
¿esz znaleŸæ zatrudnienie w agencjach pu-
blic relations, agencjach reklamowych, or-
ganizacjach non-profit, przedsiêbior-
stwach wszystkich bran¿ lub jednostkach
administracji publicznej, gdzie bêdziesz
mia³ okazjê kreowaæ, realizowaæ i rozli-
czaæ strategie komunikacji i kampanie
promocyjne. 

�KIM MOŻNA ZOSTAĆ PO TEJ SPECJALIZACJI?

Strategiem reklamy, brand managerem,
specjalist¹ PR, PR managerem, specjali-
st¹ do spraw promocji, specjalist¹ do
spraw reklamy, specjalist¹ do spraw wize-
runku, media planerem, accountem,
dziennikarzem wyspecjalizowanym w pi-
saniu o reklamie i w kontaktach ze œwia-
tem reklamy

�UZYSKIWANY TYTUŁ ZAWODOWY: Licencjat
na kierunku Dziennikarstwo, w specjalno-
œci Strategia reklamy i PR. 

�UWAGA! Nauka w tej specjalizacji odby-
wa siê jako 3-letnie zawodowe studia licen-
cjackie (warunkiem podjêcia nauki jest
posiadanie œwiadectwa maturalnego lub
rozpoczêcie nauki jako wolny s³uchacz,
a po zdaniu matury zostanie pe³nopraw-
nym studentem z mo¿liwoœci¹ zaliczenia
wczeœniejszej nauki do toku studiów) lub
jako zestaw trzech rocznych kursów me-
ned¿erskich stopnia (œwiadectwo matural-
ne nie jest wymagane). Nauka w tej spe-
cjalizacji jest dro¿sza, szczegó³y na naszej
stronie internetowej.
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My tu hucznie œwiêtujemy 20-lecie Warszawskiej Szko³y Rekla-
my, a przecie¿ tak ca³kiem niedawno, bo zaledwie 5 lat temu, spo-
tkaliœmy siê po raz pierwszy w podobnym gronie, aby wspólnie
powspominaæ i wypiæ za 15 piêknych lat istnienia WSR. Dlatego
cofnijmy siê na chwilê w czasie i przypomnijmy jak to by³o, gdy
codziennie lub co dwa tygodnie przekraczaliœcie progi naszej
szko³y ¿¹dni wiedzy i nie tylko:). Pomog¹ nam w tym wyniki an-
kiety, któr¹ podczas I Zjazdu Absolwentów (klub Arco,
26/09/2009) wspania³omyœlnie czêœæ z Was dla nas wype³ni³a. 

A có¿ z tych ankiet interesuj¹cego wynika? Prawie same pozy-
tywne rzeczy! Przede wszystkim, ¿e a¿ 98% z absolwentów wspo-
mina Warszawsk¹ Szko³ê Reklamy co najmniej dobrze, z czego
wiêkszoœæ wspaniale! Spoœród ankietowanych tylko jedna osoba
stwierdzi³a, ¿e by³o tak sobie: (.

Jedna z absolwentek tak argumentowa³a swój werdykt: „WSR to

najlepsza szko³a. Z charakterem i osobowoœci¹. Bardzo du¿o wnios³a

w moje ¿ycie i rozwinê³a mi skrzyd³a. Dziêki za to z ca³ego serca.”

Na liœcie zalet, wartoœci i cech charakterystycznych dla WSR, za
które najbardziej ceniliœcie nas i - mamy nadziejê - cenicie nadal,
znalaz³o siê a¿ piêæ przymiotów.

Jeden z absolwentów uzna³, ¿e „wiêkszoœæ szkó³ tylko twierdzi, ¿e j¹

(atmosferê) ma.” A my po prostu j¹ mamy:). Lubicie nas za to, ¿e
jest tu jak w rodzinie, kole¿eñsko, domowo, a tak¿e nieskrêpowa-
nie i fajnie. Co do wyk³adowców, to cenicie ich za „zaanga¿owanie

w tematy i umiejêtnoœæ porwania, która powodowa³a, ¿e wiedza sa-

ma wchodzi³a do g³owy”. Program i plan zajêæ, czêsto wszechstron-
ny i ró¿norodny, doceniacie z powodu „mo¿liwoœci chodzenia na

ró¿ne zajêcia, niezale¿nie od specjalizacji” oraz dlatego, ¿e „zajêcia

prowadzone s¹ w profesjonalny i konsekwentny sposób”. Praktyczne
podejœcie do nauki w WSR uzasadnia najlepiej nastêpuj¹ca wypo-
wiedz „5 lat studiów nie daje tyle co 2 lata w tej szkole”.

Miêdzyzdroje maj¹ s³ynn¹ Alejê Gwiazd, W³adys³awowo Alejê
Gwiazd Sportu, a Karpacz upamiêtni³ doœæ nietypowo himala-
istów. WSR zara¿ony coraz powszechniejszym hollywoodzkim
trendem mo¿e pochwaliæ siê w³asn¹ Galeri¹ Kultowych Wyk³a-
dowców.
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15 lat minê³o,

czyli I Zjazd

Absolwentów

JACY SĄ ULUBIENI WYKŁADOWCY ABSOLWENTÓW?

CZY PO WSR TRUDNO CI BYŁO ZNALEŹĆ PRACĘ?

JAKIE SĄ NAJWAŻNIEJSZE ZALETY WSR?



Oto kilka cytowanych absolwenckich wypowiedzi na temat
naszych Gwiazd: 

o S³awku Wojtkowskim: „Umiejêtnoœæ przekazania wiedzy z no-

watorskim podejœciem, któr¹ wykorzystujê do dziœ.” „Pasja z jak¹

prowadzi zajêcia nie ma sobie równych.” „Za to, ¿e na wszystkich

zajêciach mu zale¿a³o (przynajmniej takie sprawia³ wra¿enie).”

o Tomaszu Syrowatko: „Potrafi³ nauczyæ ekonomii nawet mate-

matyczn¹ analfabetkê.” „By³ cool. Polubi³am ekonomiê.”

o Arturze Waczko: „Artur 'zmusza' wszystkich do siêgania do

najg³êbszych zasobów kreatywnoœci.”„Za wiedzê i urok osobisty.”

o Cezarym Szulcu: „By³ wymagaj¹cy, mobilizowa³ do pracy, za-

wsze mia³ czas na korekty, potrafi³ zainspirowaæ.”„Cokolwiek pro-

wadzi, robi to w sadystycznie zajebisty sposób.”

o Zbigniewie Tomaszczuku: „Wspania³a osobowoœæ, potrafi za-

interesowaæ przedmiotem.” „Profesjonalista zaanga¿owany w pracê

s³uchaczy.”

o Szymonie Kobusiñskim: „Pomocny, dobrze przekazywa³ wie-

dzê. Sympatyczny. Pozytywnie nastawiony.”

o Michale Buœkiewiczu: „Poczucie humoru oraz cierpliwoœæ

w t³umaczeniu.”

I mi³y akcent na koniec, wskazuj¹cy, ¿e nauka w Warszawskiej
Szkole Reklamy nie idzie w las, tylko w Was.

„WSR da³a mi du¿¹ pewnoœæ siebie i solidne podstawy.”„Nie by³o

trudno. Obecnie mogê przebieraæ w ofertach dlatego, ¿e posiadam

rozbudowan¹ siatkê kontaktów oraz umiejêtnoœci.”

I tak trzymaæ:) Za wszystkie Wasze dobre, pe³ne ¿yczliwoœci, cen-
ne, ale i te mniej przychylne komentarze oraz uwagi wszystkim
absolwentom, którzy wziêli udzia³ w ankiecie I Zjazdu Absolwen-
tów - bardzo dziêkujemy! 

[ds/sw]
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W dawnych czasach, gdy ulice miast by³y
pokryte koñskimi kupami, a luksusowe li-
muzyny marki Warszawa napêdzane by³y
bimbrem, gdy pismo by³o znane tylko nie-
licznym kompanom zgrupowanym w to-
warzyskich klubach pomalowanych nie-
chlujnie czerwon¹ farb¹, gdy wiadomo-
œci podawano sobie jedynie z ust do
ust, po dok³adnym ich prze¿uciu, a in-
formacje o istotnych wydarzeniach (np.
gdzie mo¿na dostaæ limitowane krzesiwa),
usi³owano podawaæ sobie z nie umytych
r¹k do brudnych r¹k, gdy radio w postaci
kartofla z wbit¹ antenk¹, zanurzonego
w p³ynie koloru jasnej ochry, podawa³o ci-
chutko jedynie informacje o iloœci sznurka
do wi¹zania suchych badyli i to tylko
przez siedem minut dziennie itd. itp. etc. 

W tych czasach w³aœnie spotkali siê dwaj
koledzy. Nazwijmy ich A. i S. Mówi¹, a byæ
mo¿e to nawet prawda - ginie to w mroku
dziejów i zatartych inskrypcji, do których
nie mamy ju¿ dostêpu - byli i inni, niezna-
ni nam ju¿ z imienia i ponoæ by³o ich 12.
W ich mniemaniu, ten otaczaj¹cy ich wów-
czas œwiat by³ nieciekawy, zapyzia³y i nud-
ny po prostu. W ca³onocnych rozmowach
(noce ju¿ by³y) powoli zaczê³a siê krystali-
zowaæ nowa idea obejmuj¹ca swoim

zasiêgiem wszystko. Po prostu wszyst-
ko. Pracowicie zaczêli ten, wydawa³o siê
kompletnie wówczas nierealny projekt
wdra¿aæ w ¿ycie. By coœ takiego, coœ tak
wa¿nego, ogromnego, bo dotycz¹cego
przebudowy technicznej, spo³ecznej, poli-
tycznej, œwiadomoœciowej, spo³ecznej,
a nawet intelektualnej i artystycznej, uda-
³o siê wcieliæ w ¿ycie, nale¿a³o zbudowaæ
jak¹œ strukturê organizacyjn¹, dobraæ set-
ki wspó³pracowników, ide¹ zaraziæ milio-
ny ludzi (ludzie te¿ ju¿ byli). Tak powsta³o
to s³ynne i historyczne, opisywane w ency-
klopediach i elementarzach na ca³ym
œwiecie, ba, w ca³ej galaktyce, przedsiê-
wziêcie, w skrócie nazwane przez jego
twórców - WSR. 

Stwierdzamy dziœ, po up³ywie tych 20 lat,
¿e dziêki ich dzia³aniom i determinacji
zmieni³o siê wszystko. Powsta³y miasta,
wsie, fabryki, cywilizacja. Dzieci weso³ym
gwarem wype³ni³y gmaszyska szkó³ i uni-
wersytetów, a kolorowe ruszaj¹ce siê ob-
razki ka¿dy z obywateli mia³ na w³asnoœæ
w ka¿dej chwili i wszêdzie, w torebce lub
kieszeni. A nad wszystkim unios³y siê ko-
lorowe samolociki, rakiety, ptaszki i balo-
niki ze znakami znanych marek. To oni -
A. i S. - sprawili, ¿e ten ponury i smutny

œwiat zakwit³ w ci¹gu ostatnich 20 lat jak
panna m³oda w dzieñ po swojej ma³¿eñ-
skiej inicjacji. Ram¹ ca³ego pomys³u, tak
prostego, i dzisiaj ju¿ banalnie oczywiste-
go, by³o odkrycie przez A. i S., ¿e tajem-
nica wszystkiego tkwi po prostu
w sposobie i jakoœci przekazywanych
informacji, w jej zapakowaniu, jej opako-
waniu i w jej odpakowaniu. Chwa³a, chwa-
³a, chwa³a! 

[Jarz¹bek X]

Bajka

Xawerego

na 20-lecie

UCZESTNICY I ZJAZDU ABSOLWENTÓW WSR, FOT. ANNA ZAKRZEWSKA



RRÓÓŻŻNNOORROODDNNOOŚŚĆĆ  BBIIOOLLOOGGIICCZZNNAA
Ka¿dy z nas jest inny. Ksiê¿niczki z Bajki,
Wielcy Wodzowie Indian, Androidzi, Trzy
Œwinki, Dziewczynki z zapa³kami i wiele, wie-
le innych postaci z Zasiedmiogórogrodu. Ka¿-
da z tych postaci rozwinie siê indywidualnie,
we w³asnym tempie i we w³asnym kierunku.
Najwiêksz¹ radoœci¹ w pracy wyk³adowcy jest
obserwowanie tego rozwoju i jego ró¿norod-
noœci. Arcydzie³o oddane w dniach zaliczeñ to
sprawa drugorzêdna. W szkole s³uchacz roz-
wija nie tylko swoje umiejêtnoœci zawodowe,
ale równie¿ swoj¹ osobowoœæ. 

AARRTTYYSSTTAA  JJEESSTT  SSAAMMOOTTNNIIKKIIEEMM,,  AALLEE  NNIIKKTT
NNIIEE  RROOZZWWIINNIIEE  SSIIĘĘ  SSAAMM
Indywidualnoœæ grafika jest wartoœci¹, któ-
rej nie prze³amie komercyjne podejœcie.
Grafik ma za to szansê spotkaæ wspó³pra-
cownika, kontrahenta, przyjaciela od o³ów-
ka. Aby dojrzewaæ, trzeba spotkaæ oponen-
ta, wroga, przyjaciela lub wzór do naœlado-
wania. Tak¹ rolê pe³ni wyk³adowca, kole-
dzy z grupy, autorzy podgl¹dani na rynku
i w internecie. Zadaniem wyk³adowcy jest
animowanie tych kontaktów. 

SSTTRREEAAPPTTEESSEE  NNAA  ZZAAJJĘĘCCIIAACCHH
Grafik nie jest artyst¹ estradowym. Grafik jest
raczej dzikiem, pracuj¹cym w dziczej norze.
Moment, kiedy siê ujawnia, zazwyczaj przyno-
si rozczarowanie. Praca wyniesiona na œwiat³o
dzienne wydaje siê nieciekawa i obna¿ona
z klimatu, którym grafik obdarzy³ j¹ w studyj-
nym zaciszu. Pozbawiona komentarza jest
bezbronna i stremowana. Pokazywanie swo-
ich prac wobec wyk³adowcy i kolegów to ob-
na¿anie swojego wnêtrza, poziomu wiedzy, in-
teligencji. Zadaniem wyk³adowcy jest pozba-
wienie s³uchacza zawstydzenia. S³uchacz, aby
siê rozwijaæ, musi byæ bezwstydny. 

KKAAŻŻDDYY  MMAA  PPRRAAWWOO  DDOO  DDEENNNNEEJJ  PPRRAACCYY
Zadaniem wyk³adowcy jest znaleŸæ zaletê i ko-
rzyœæ we wszystkim, co robi student. Denna
praca to próba i doœwiadczenie. Znak, ¿e nie-
których rzeczy nie wolno: rozci¹gaæ czcionek,
bezkarnie zagryzaæ logo, dzia³aæ bez pomy-
s³u. Szko³a to miejsce na denn¹ pracê. Wcho-
dz¹c w ¿ycie zawodowe, s³uchacz ma ten etap
ju¿ za sob¹. S³uchacz, dopóki nie zrobi dennej
pracy sam lub nie zaobserwuje b³êdu kolegi,
nie bêdzie wiedzia³. Wyk³adowca pozbawiony
dennych przyk³adów nie jest wiarygodny.
Wa¿ne, aby nie wytworzyæ atmosfery wstydu
z powodu (nie) udanej próby. 

TTEEAAMMYY  II WWSSPPÓÓLLNNAA  KKOORREEKKTTAA
Praca w grupach i parach jest bardzo wa¿-
na. S³uchacz uczy siê pracowaæ z ka¿dym,

co w przysz³ej pracy etatowej jest bezcen-
ne - tam te¿ nie wybieramy sobie szefa ani
kolegi z biurka obok. Wspólnie dbamy
o efekt i wynagrodzenie. Zadaniem s³u-
chacza jest ustawienie swojej pozycji w te-
amie. Praca w szkolnej grupie to pierwsza
zawodowa ustawka. Z kolei praca w port-
folio podpisana kilkoma nazwiskami to
wa¿ny sygna³ dla przysz³ego pracodawcy.
S³uchacze ucz¹ siê wzajemnie na swoich
b³êdach. Jeœli omawiamy prace wspólnie
i wspólnie typujemy oceny, wytwarza siê
miêdzy nami wiêŸ wzajemnej nauki, do-
œwiadczenia i docenienia. Denne prace na-
bieraj¹ wówczas podwójnej wartoœci,
a prace rewelacyjne - potrójnej. 

OODDPPOORRNNII  NNAA  WWYYKKŁŁAADDOOWWCCĘĘ
Krytyka pracy grafika to jego chleb powsze-
dni. Chc¹c pracowaæ w zawodzie, trzeba so-
bie z ni¹ radziæ. Wyk³adowca to pierwszy
marudny klient, który kupuje pracê za 3, 4+,
5, 6 … albo nie kupuje jej wcale. Ustna obro-
na w³asnej pracy

graficznej, umiejêt-
noœæ argumentowania i szuka-
nia kompromisu to wa¿na umie-
jêtnoœæ zawodowa, która zaowo-
cuje w pracy z klientem. Wyk³a-
dowca szczepi swoich s³uchaczy.
Ka¿dy s³uchacz rokuje. Zadaniem wy-
k³adowcy jest udowodniæ m³odemu cz³owie-
kowi, ¿e szko³a przygotuje go na sukces. Wy-
k³adowca musi znaleŸæ w ka¿dym s³uchaczu
jego drogê zawodow¹. 

RRYYWWAALLIIZZAACCJJAA::  DDOOBBRRAA  CCZZYY  ZZŁŁAA??
Dobra, jeœli ka¿dy robi co innego. Ka¿dy
s³uchacz jest postaci¹ z innej bajki. Trzem
Œwinkom nie ka¿emy sprzedawaæ zapa³ek,
a Z³emu Wilkowi nie ka¿emy poca³owaæ
ksiê¿niczki. Ostatni Mohikanin nie rzuci
warkocza z wie¿y, a Shrek nie bêdzie Mi-
strzem Polski w pi³ce no¿nej. Rywalizacja
z innymi jest z³a. Rywalizacja z samym so-
b¹ jest równ¹ walk¹ o postêp i sukces. 

PPOORRTTFFOOLLIIOO  II NNOOTTEESS  PPEEŁŁEENN  KKOONNTTAAKKTTÓÓWW
Grafika mo¿na zabiæ na rynku w kilka tygo-
dni. Ukierunkowane mocnymi stronami port-
folio i notes pe³en kontaktów to magiczne
miecze w naszych zawodowych Gwiezdnych
Wojnach. Oba miecze wykuwacie w Szkole
Reklamy. Elfy, Krasnoludy, Trolle i Orkowie
kuj¹ miecze, równoczeœnie zawi¹zuj¹c soju-
sze. PrzyjaŸñ mo¿e po³¹czyæ istoty o ró¿nych
charakterach i ró¿nych umiejêtnoœciach. 

NNIIEEZZNNIISSZZCCZZAALLNNII
W WSR zawi¹zujecie pierwsze zawodowe
kontakty. Wiele z nich, wiemy to, przetrwa la-
ta wzajemnego windowania siê na rynku pra-
cy, korekt, podrzucania sobie zleceñ, wzajem-
nych „Kliknij, co myœlisz”, „Na ile to wyce-
niæ?”. Wyk³adowcy równie¿ spotykaj¹ w szko-
le swoich zawodowych partnerów. Czujnym
okiem wypatruj¹ ich w gronie s³uchaczy.
Szko³a Reklamy to zawodowa spo³ecznoœæ.
Warto mieæ wzorce i warto podziwiaæ. Warto
siê wymieniaæ i warto graæ w teamie. Warto

byæ otwartym na cudzy sukces. Cudzy suk-
ces uczy, jak to robiæ. Cudzy sukces

jest godzien naœladowania. Suk-
ces daje power, jest zaraŸli-

wy i inspiruj¹cy. 

Sylwia Gi¿ka
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³¹czmy siê w pary,

czyli samotnoœæ

grafika
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Cieszê siê, ¿e tu jestem. W Warszawskiej
Szkole Reklamy osi¹gn¹³em zawodow¹ pe³-
noletnioœæ. Od osiemnastu lat wspó³tworzê
przestrzeñ, która inspiruje, motywuje, nagra-
dza i cieszy. Odwdziêcza siê za w³o¿ony trud.
Czasem mœci za niedoci¹gniêcia, niedorób-
ki. Generalnie jednak jest sprawiedliwa, bo
pomagamy jej do tej sprawiedliwoœci d¹¿yæ,
sprawiedliwoœæ osi¹gaæ. Myœlê, ¿e zawdziê-
czam jej wiêcej ni¿ ona mi.

Najwa¿niejsze s¹ dla mnie relacje oso-
bowe. Tak¿e w szkole. Chcia³bym, aby
szko³a pomaga³a przede wszystkim w bu-
dowaniu przyjaŸni, kole¿eñstwa, wspiera³a
pozytywne postawy we wzajemnych kon-
taktach. Mo¿ecie to nazwaæ po staroœwiec-

ku „programem wychowawczym”, ale to
chyba coœ wiêcej, bo dotyczy w moim
przekonaniu nie tylko s³uchaczy i studen-
tów, ale równie¿ wyk³adowców i pracowni-
ków szko³y. Nas wszystkich. 

Dopiero na drugim miejscu jest nauka, ro-
zumiana u nas przede wszystkim jako od-
najdywanie i rozwój talentów, pasji i za-
interesowañ ka¿dego s³uchacza. Tak, na-
uka kreatywnoœci (kreatywnoœci mo¿na siê
uczyæ!), ale poprzez æwiczenie praktycznych
umiejêtnoœci, zyskiwanie kompetencji. Naj-
lepiej tych trafiaj¹cych prosto do celu, a wiêc
potrzebnych do dalszego rozwoju, ale te¿
poszukiwanych na rynku pracy. Tego i tak
powinniœmy uczyæ w naszej szkole. 

Nie, nie jestem zmêczony. Mimo przywale-
nia coraz wiêksz¹ iloœci¹ „g³upiej roboty” (ra-
porty, sprawozdania, zalecenia, wizytacje,
ekspertyzy, zestawienia, kontrole, systemy
informacji, ewaluacje) i najwiêkszej bol¹czki,
czyli coraz mniejszej iloœci czasu, odnajdujê
sens. Mam du¿o satysfakcji z bycia tu na co
dzieñ. Zarówno z pracy, jak i jej wyników.
Mówiê tu o naszej wspólnej pracy, jej owo-
cach. Mimo trudnoœci, ograniczeñ, uwa-
runkowañ, szko³a trwa, jest silna. Nie tyl-
ko aktualn¹ liczb¹ uczniów mierzê ten suk-
ces, ale tak¿e karierami absolwentów.
Wspó³prac¹ z wa¿nymi i wartoœciowymi in-
stytucjami. Mo¿liwoœci¹ spotykania na swo-
jej drodze tych, których ju¿ dobrze znam
oraz nowych, inspiruj¹cych osób: artystów,
naukowców, dziennikarzy, reklamiarzy, tech-
nokratów, madiafanów, szaleñców bo¿ych,
zapaleñców, czasem dziwaków podobnych
do mnie, a czasem innych ode mnie. 

Cieszê siê z tej rocznicy, z jubileuszu szko³y.
A poniewa¿ czujê przede wszystkim
wdziêcznoœæ - dziêkujê. Dziêkujê za ten
wspania³y czas doœwiadczeñ i mo¿liwoœci roz-
woju osobistego i zawodowego. Tak¿e do-
œwiadczeñ, które sporo mnie nauczy³y. Dziê-
kujê najpierw Arturowi, ¿e mnie tu wci¹gn¹³,
zaraz potem mojej ¿onie, ¿e mi na tê pracê po-
zwala (a reszcie rodziny za cierpliwoœæ),
a tak¿e Ma³gorzacie, Mai, Dominice, Eweli-
nie, Ewie i Pani Ewie, Aniom i Pani Ani, Do-
rocie, Ksaweremu, Adamowi, Andrzejowi,
Paw³owi, Panu Tomkowi i Panu Zbyszkowi,
tak¿e wszystkim innym wspó³pracownikom
i wyk³adowcom. Za wszystko. Trzymajmy siê
razem przynajmniej do æwieræwiecza WSR! 

S³aw Wojtkowski

MMIISSJJAA:: Szeroko rozumiana edukacja eko-
nomiczna s³uchaczy
MMIISSJJAA  BBIISS:: Wolni ludzie szanuj¹cy trady-
cjê, gotowi na nowe wyzwania, buduj¹cy
wolny rynek Pañstwem minimum
MMIIEEJJSSCCEE  WWAALLKKII:: WSR
CCZZAASS:: 17 ciê¿kich rocznych rund
WWIIDDOOWWNNIIAA:: Kolejne roczniki s³uchaczy
PPRRZZEECCIIWWNNIIKK:: media g³ównego „œcieku”,
funkcjonariusze partyjni przebrani za dzien-
nikarzy i rywal najwiêkszy - mentalnoœæ mo-
ich Rodaków
MMÓÓJJ  SSZZTTAABB  SSZZKKOOLLEENNIIOOWWYY:: Strategia - A.
Smith, M. Freedman, A. Hayek, J. Kor-
win-Mikke; Praktyka - R. Regan, M. The-
ather, L. Balcerowicz
OODDNNOOWWAA  PPSSYYCCHHIICCZZNNAA:: poezja C. K. Nor-
wida, muzyka Cz. Niemena, mecze Barce-

lony (co siê z tob¹ ostatnio dzieje, Dumo
Katalonii?!) 
EEFFEEKKTT  1177--LLEETTNNIICCHH  ZZMMAAGGAAŃŃ:: Kongres No-
wej prawicy - jedyna w III RP prawdziwie
wolnorynkowa partia - zdoby³a w ostatnich
wyborach do Europarlamentu 7% g³osów.
Ma³a rzecz, a cieszy! Podwójnie cieszy tak-
¿e fakt, ¿e w przedziale 18 - 25 lat partia ta
wygra³a te wybory. Pytanie retoryczne: do
kogo nale¿y przysz³oœæ? 
PPRRZZYYSSZZŁŁOOŚŚĆĆ:: Jeszcze d³uga droga przed
nami, bêdzie ciê¿ko - nawet bardzo. Ale
jeszcze 5 lat temu s³ysza³em od sk¹din¹d
¿yczliwych mi ludzi: „Tomek, sprawa jest

beznadziejna, ten program nie przejdzie…

Przejdzie!”

Tomek Syrowatko

Autoportret

wielokrotny

Ring, czyli

moje 17 lat

w WSR



Cokolwiek projektowaliœmy, przyœwieca³a
nam zawsze zasada: anga¿owaæ do pracy
m³odych s³uchaczy i absolwentów. Idea
„Call to action” zawsze przegrywa³a z po-
trzeb¹ zabawy i kreowania wizerunku
szko³y innej ni¿ wszystkie - odjechanej,
nietuzinkowej. 

Praca do póŸnej nocy z Arturem ¯ebrow-
skim prawie zawsze koñczy³a siê wizyt¹
w jakimœ klubie i happeningami pantomi-
my albo teatru cieni. Podrywaliœmy te¿
nieudolnie ró¿ne dziewczyny, udaj¹c arty-
stów rzecz jasna. 

Czegokolwiek byœmy nie wymyœlili, jakich
wyró¿nieñ i nagród nie otrzymali, nasi lu-
dzie i tak nie zostawiali na nas suchej nit-
ki. Tak jest do dziœ i to dobrze, bo moty-
wuje nas to do ci¹g³ych poszukiwañ i eks-
perymentów. 

S¹ oczywiœcie gor¹cy zwolennicy prac
£ukasza Traczyka z has³em „Nie jest ta-
ka ciê¿ka” i dwoma leserami nabijaj¹cy-
mi siê ze wszystkich przejawów g³upoty
i napuszenia. S¹ te¿ zwolennicy prac
Paczki Kreatywnej z rozmaitej maœci ro-
bactwem rozpe³zaj¹cym siê po œwiecie
reklamy. 

Z Gosi¹ Klimkiewicz planowaliœmy do-
prowadziæ komiksy do momentu, w któ-
rym bêdzie z nich mo¿na z³o¿yæ kom-
pletny informator, opowiadaj¹cy o naj-
wa¿niejszych atutach szko³y jêzykiem
obrazkowym, utrzymanym w konwencji
absurdu. 

To wszystko ju¿ jednak historia. Dziœ
w przygotowaniu jest nowa kampania,
oparta o has³o stworzone przez team
dziewczyn na zajêciach Anety Siejki: „Na-

daj myœlom kszta³t”. Jeœli jednak chodzi
o wizualizacjê, tej idealnej kreski wci¹¿
jeszcze szukamy. 

Artur Waczko
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O, ZNOWU PSZCZÓŁKI!

AAA, TO, TO WIEM. TO TA, GOSIA MONDRA PEEL TO POPEŁNIŁA.



Losy absolwentów Warszawskiej Szko³y Re-
klamy zawsze by³y bliskie naszemu sercu.
Dlatego po wielu latach, chc¹c u³atwiæ im
start w ¿ycie zawodowe i rozwój kariery, po-
stanowiliœmy otworzyæ w murach WSR In-
stytut Dziennikarstwa (to pierwsza jego
nazwa, zmieniona na obecn¹ w ubieg³ym
roku) i realizowaæ studia licencjackie
o profilu dziennikarskim. We wspó³pracy
z Wy¿sz¹ Szko³¹ Teologiczno-Humanistyc-
zn¹ w Podkowie Leœnej w paŸdzierniku

2009 roku rozpoczêliœmy nowy etap eduka-
cyjny i nowy rozdzia³ w historii WSR. 

Pocz¹tkowo z „pewn¹ tak¹ nieœmia³oœci¹”
i ciekawi tego co przyniesie przysz³oœæ, li-
czyliœmy na zainteresowanie now¹ ofert¹.
Dziœ œmia³o mo¿emy powiedzieæ, ¿e od-
nieœliœmy niema³y sukces. Od 2009 roku
do dnia dzisiejszego studia licencjackie
podjê³o u nas 296 absolwentów WSR.
Co ciekawe: o ile WSR jest szko³¹ „bab-
sk¹” (prawie 3 ucz¹cych siê to kobiety),
o tyle w Instytucie proporcje siê wyrównu-
j¹. I to, przynajmniej jak na razie, co do
jednego studenta i co do jednej studentki! 

W czasie 5 lat istnienia Instytutu dumnymi
posiadaczami dyplomu szko³y wy¿szej sta-
³o siê 115 studentów. £ezka w oku siê
kreci, kiedy kolejni studenci opuszczaj¹
progi naszej uczelni, ale to w³aœnie rosn¹-
ca z roku na rok liczba absolwentów jest
najlepsz¹ nagrod¹ za nasz trud i wk³ad
w prowadzenie Instytutu. 

Choæ jesteœmy niewielk¹ placówk¹, mamy
du¿¹ si³ê przyci¹gania znanych w œrodowi-
sku dziennikarskim osobistoœci:). Do tej
pory odwiedzili nasze progi i poprowadzi-
li u nas warsztaty dziennikarskie miêdzy
innymi tacy dziennikarze, jak: mistrzowie
felietonu Daniel Passent, Janusz Kor-
win-Mikke, Marcin Wolski, znani repor-
ta¿yœci Jacek Hugo-Bader, Lidia Osta-
szewska, Marek Nowakowski oraz spe-
cjaliœci od wywiadu Jacek ¯akowski, To-
masz Raczek, Vadim Makarenko i wie-
lu innych. 

Cieszymy siê ka¿d¹ osob¹, która w œwia-
domy i przemyœlany sposób chce u nas
kontynuowaæ naukê. Dla wszystkich ma-
my przygotowany ITS (indywidualny tok
studiów) bior¹cy pod uwagê œcie¿kê edu-
kacyjn¹ zrealizowan¹ w szkole reklamy. 

Dorota Szymañska
szefowa sekretariatu IMiNS

www.instytutdziennikarstwa.pl
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5 lat minê³o jak jeden dzieñ…

czyli mini

jubileusz

ZAJĘCIA Z DZIENNIKARSTWA TELEWIZYJNEGO W STUDIU POLSATU, WYKŁADOWCA PATRYK KUNISZEWICZ, FOT. MICHAŁ ROGALA



Co ma wspólnego Warszawska Szko³a Re-
klamy z muzyk¹? Wbrew pozorom - sporo.
Nie tylko dziêki zajêciom z re¿yserii dŸwiê-
ku. Przede wszystkim dziêki zainteresowa-
niom swoich s³uchaczy i absolwentów. 

Pod koniec ubieg³ego wieku koñczy³ nasz¹
szko³ê Fisz. Nie, nie ten z Marillion, ten
z Kabat. Wystêpuj¹cy pod tym pseudoni-
mem Bartosz Waglewski jest kompozyto-
rem, tekœciarzem, wokalist¹ i instrumenta-
list¹, cz³onkiem zespo³ów Tworzywo
Sztuczne i Kim Nowak. Nagra³ z nimi ju¿
kilka p³yt, a realizuje tak¿e projekty solo-
we. Od czasu do czasu wystêpuje z rodzin¹
(ojcem Wojciechem, tym z VooVoo i bra-
tem Piotrem). Jego muzyka wymyka siê
jednoznacznym klasyfikacjom. Niektóre
p³yty s¹ hip-hopowe, inne jazzuj¹ce b¹dŸ
eksperymentalne. W WSR by³
w specjalizacji graficznej. Przez
kilka lat projekt jego autorstwa by³
oficjalnym logo WSR. 

W 2001 roku, po dwóch latach pil-
nej nauki w specjalizacji Strategia
reklamy, skoñczy³ nasz¹ szko³ê
Piotr Blak, dziœ gitarzysta i klawi-
szowiec popularnej kapeli Sorry
Boys. Zespó³ ma w dorobku dwie
p³yty, a to dopiero pocz¹tek wielkiej
kariery. Potwierdzaj¹ to ostatnie
sukcesy, przede wszystkim nagro-
da dziennikarzy na Sopot TopTren-
dy Festiwal w konkursie Trendy
2014. Z pewnoœci¹ us³ysz¹ o nich
jeszcze nie raz mi³oœnicy rockowe-
go, co nieco alternatywnego grania. 

Nieco póŸniej, na pocz¹tku XXI wieku, uczy³
siê w naszej szkole Mariusz Duda, lider
prog rockowego Riverside. Gra w tym ze-
spole na gitarze basowej i œpiewa, ale tak¿e
komponuje i pisze teksty. W ostatnich 10 la-
tach razem ze swoj¹ formacj¹ wyda³ piêæ al-
bumów studyjnych, z których dwa ostatnie
zyska³y oficjalny status z³otych p³yt. W 2014
roku Riverside odby³o niezwykle udane eu-
ropejskie tourne. Szczególn¹ popularnoœci¹
zespó³ cieszy siê w Wielkiej Brytanii, nie li-
cz¹c Polski oczywiœcie. Promotorem pracy
dyplomowej Mariusza Dudy by³ S³awomir
Wojtkowski, ówczesny wyk³adowca strategii
reklamy i reklamy prasowej w WSR. 

Wœród m³odszych, a wiêc jeszcze mniej zna-
nych zespo³ów, w które inwestuj¹ swoje ar-

tystyczne talenty absolwenci Warszawskiej
Szko³y Reklamy, warto wymieniæ Rubber
Dots (elektroniczny duet z Ani¹ Iwanek
z WSR w sk³adzie), Psycho Suzie (zespó³
Micha³a Dutkiewicza pisz¹cego aktualnie
w IMiNS WSR / WSTH pracê licencjack¹),
Insecure (w którym gra³o a¿ trzech Wu-
eSeRowiczów: Pawe³ Lewczuk, Micha³
Wróblewski i Dawid Trzeciak aka Dejw
Trzeci) oraz Merge Conflict (z dwoma ab-
solwentami WSR w sk³adzie), który zagra
na ZjeŸdzie Absolwentów. 

Pocz¹tki dzia³alnoœci warszawskiej za³ogi,
znanej obecnie jako Merge Conflict, siê-
gaj¹ wczesnej jesieni 2012 r., kiedy Marcin
Muller (gitara), Marcin Samociuk (bas,
absolwent WSR) i Jagoda Podskarbi
(perkusja) rozpoczêli wspólne próby. Z od-

bywaj¹cych siê œrednio raz na tydzieñ ja-
mów wy³oni³y siê pierwsze kompozycje,
które potem stan¹ siê punktem wyjœcio-
wym do repertuaru grupy. Próby trzyoso-
bowego sk³adu zakoñczy³y siê w styczniu
2013 roku, kiedy do grupy do³¹czyli Bar-
tek Feruœ (gitara, absolwent WSR)
i Azymut £azêga (wokal). 

Zadebiutowali na festiwalu Jagórfest
w grudniu 2013 roku i od tej pory regular-
nie koncertuj¹, g³ównie na sto³ecznych
scenach. Maj¹ na swoim koncie wiele uda-
nych wystêpów, miêdzy innymi u boku ta-
kich grup jak: Chainsaw, Kruk, Scream
Maker, Korpus oraz God Said No. Jak do
tej pory zawsze przyjmowani dobrze przez
publicznoœæ, zw³aszcza tê zakochan¹
w hardrockowym, melodyjnym, ale
i ciê¿kim graniu, w którym ³¹cz¹ siê dia-

logi dwóch gitar prowadz¹cych, podparte
ciê¿k¹ acz bujaj¹c¹ sekcj¹ rytmiczn¹, oraz
potê¿ny, melodyjny wokal. 

Bartek pytany o zespo³y, które sprawiaj¹
¿e chwyta za wios³o, wymienia takie for-
macje jak: King's X, Black Sabbath, Crow-
bar, Alice in Chains, Karma to Burn, ale
te¿ powermetalowy Iced Earth czy pro-
gresywny Pendragon. Inspiracje Marcina
to g³ównie progresywne granie spod zna-
ku Opeth, Porcupine Tree, Anathemy czy
Riverside, ale tak¿e brzmienia rodem z Se-
attle, z Alice In Chains na czele, oraz oczy-
wiœcie trochê jeszcze bardziej oldschoolo-
wego grania, g³ównie progresywnego. 

Bardzo interesuj¹cym, choæ z zupe³nie in-
nej pó³ki, jest te¿ inny wykonawca wystê-

puj¹cy na koncercie towarzy-
sz¹cym II Zjazdowi Absolwen-
tów WSR. To projekt muzycz-
ny Formacja Prodi¿, której
wspó³twórc¹ jest wyk³adowca
WSR, Mateusz Stryjecki. 

Zespó³ powsta³ mniej wiêcej
5 lat temu, a oficjalnie zainau-
gurowa³ swoj¹ dzia³alnoœæ
1 grudnia 2011 r. w teatrze Aca-
demia na Pradze. Celem by³o
odgrzanie starych piosenek
Mateusza (w tym tych nagra-
nych dla Programu Drugiego
Polskiego Radia), który przy
okazji napisa³ kilka nowych. Je-
go utwory to „piosenki z tek-

stem”, które ostatnio oscyluj¹ w klimacie
bluesa i rock’n’rolla, ale pojawiaj¹ siê
te¿ elementy country lub po prostu
ballady poetyckiej. W zespole, oprócz
Mateusza Stryjeckiego, gra Andrzej Toma-
nek z kabaretu OT. TO (gitary, harmonijka
ustna, wokal), Przemys³aw Cioch (perku-
sja) i Zuzanna Lindeman (bas). 

W kontekœcie zwi¹zków szko³y ze œwia-
tem muzycznym warto wspomnieæ o kil-
ku znanych did¿ejach i did¿ejkach zwi¹-
zanych ze szko³¹ oraz prê¿nie siê rozwija-
j¹cej dzia³alnoœci WSR na polu produkcji
teledysków dla mniej i bardziej znanych
wykonawców (najczêœciej w kooperacji
z Fehu Film i w re¿yserii Ani Waczko-
-Budzowskiej). 

[sw]
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WSR jako szko³a muzyczna?

MERGE CONFLICT, REMONT, 2014-03-26



W ci¹gu 20 lat dzia³alnoœci WSR odby³o
siê oko³o 50 mniej i bardziej licznych
wyjazdów plenerowych. By³y wœród
nich wyjazdy kilkunastoosobowe, ale
w najbardziej popularnych bra³o udzia³
grubo ponad 100 osób. 

Plenery to bardzo wa¿ne, ale te¿ specyficzne
przedsiêwziêcia w ¿yciu szko³y. Oczywiœcie
pe³ni¹ one funkcje integracyjne i rozrywko-
we, ale nigdy siê do nich nie ograniczaliœmy.
Przeciwnie, zawsze staraliœmy siê po³¹czyæ
atrakcje, luz, zabawê i czas wolny z aspekta-
mi twórczymi i poznawczymi naszych wy-
praw. Wspólne wyjazdy s¹ zawsze szans¹ na
przywiezienie ciekawych zdjêæ, obrazów, fil-
mów, pierwszych lub zaawansowanych, doj-
rza³ych dzie³, które mog¹ wzbogaciæ portfo-
lio s³uchaczy. 

Szko³a organizuje plenery rysunkowe,
malarskie, fotograficzne, filmowe, me-
dialne oraz dziennikarskie. Zawsze stara-
my siê wykorzystaæ miejsce, w którym siê
znaleŸliœmy, jego specyfikê, charakter (lo-
kaln¹ kulturê, klimat, krajobraz, atrakcje). 

Najczêœciej jeŸdzimy do Zakopanego.
Prawdopodobnie celem po³owy wszyst-
kich szkolnych wypraw by³o owo tajem-
nicze miasteczko pod Tatrami. Nie
mo¿na w tym miejscu nie wspomnieæ, ¿e
najczêœciej naszym wyrozumia³ym gospo-
darzem jest tam Pan Jacek Kozicki, i to

niezale¿nie od tego który pensjonat pro-
wadzi. Do szkolnych legend wesz³y na za-
wsze plenery i zimowiska w XIX-wiec-
znym pensjonie Modrzejów, którego… ju¿
nie ma. (Nie z naszej winy, jakby co.) Jest
na szczêœcie, od kilku lat bêd¹cy w³asno-
œci¹ Pana Jacka, dom wczasowy Bia³y
Œlad oraz s¹siaduj¹ca z nim willa Jaro-
wit, z zarz¹dzaj¹c¹ tym obiektem Pani¹
Ewa Osuchowsk¹. Dziêkujemy Wam,
nasi ulubieni zakopiañczycy i polecamy
siê na przysz³oœæ. 

Na drugim miejscu pod wzglêdem popular-
noœci wyjazdów jest w WSR Kazimierz
Dolny nad Wis³¹. Na dalszych miejscach
znajduj¹ siê Toruñ, £ódŸ i Gdañsk.
W pierwszych latach istnienia szko³y kilka
plenerów odby³o siê w podwarszawskiej
Wildze. Zdarzy³o siê te¿ dwa razy, ¿e na ple-
nery wyje¿d¿aliœmy za granicê: do Berlina
(w 2010 roku) i do Lwowa (w 2013 roku). 

[sw]
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Plenery

Warszawskiej

Szko³y Reklamy

PLENER W ZAKOPANEM AD 2013. FOTO: SŁAW WOJTKOWSKI

PLENER WE LWOWIE AD 2013. FOTO: SŁAW WOJTKOWSKI



Czy w szkole o charakterze tak wybitnie
twórczym, artystycznym wrêcz, jest miej-
sce na sport? Oczywiœcie! Sporty zimowe
(narty, snowboard) by³y i s¹ uprawia-
ne przez kolejne szkolne pokolenia
WueSeRowiczów na wyjazdach organizo-
wanych w okresie ferii zimowych (sty-
czeñ, luty). Nie s¹ to wyprawy zbyt liczne-
go grona osób, za to jak ju¿ ktoœ siê ze
szko³¹ w góry wybierze - wybiera czêsto
aktywne formy wypoczynku.

Podczas plenerów uprawiamy niekie-
dy chód (prawie) sportowy, a tak¿e
wspinaczkê (wysoko) górsk¹. Popularne,

szczególnie dawniejszymi laty, by³y te¿
rozgrywki ping-pongowe. Pod koniec lat
90. XX wieku, a tak¿e w pierwszych latach
XXI wieku rozgrywano nawet na ró¿nych
wyjazdach Mistrzostwa szko³y w tenisie
sto³owym. Obawiam siê jednak, ¿e ich wy-
niki siê nie zachowa³y.

Zdecydowanie popularniejsze by³y swego
czasu rozgrywki pi³karskie. Wszystko za-
czê³o siê w 1997 roku, kiedy to na bo-
isku Hutnika Warszawa dosz³o do me-
czu Wyk³adowcy kontra S³uchacze. Po-
jedynek by³ rozgrywany w trudnych wa-
runkach atmosferycznych. Pada³o, by³o

mokro i b³otniœcie. W dru¿ynie Wyk³adow-
ców wyst¹pili m. in. Brian O’Sullivan (jê-
zyk angielski, na bramce), Karol Gordon
(informatyka), Artur Waczko (reklama te-
lewizyjna), Adam Œledañski (promocja),
S³awomir Wojtkowski (reklama prasowa).
Sêdziowa³ ówczesny wyk³adowca dzienni-
karstwa i kultury s³owa - Adrian Brande-
burski. W regulaminowym czasie gry by³
remis. W dogrywce lepsi byli s³uchacze.
Ostateczny wynik 6: 5 dla m³odzie¿y
(choæ wówczas wiêkszoœæ wyk³adowców
œmia³o mo¿na by do m³odzie¿y zaliczyæ).
Niektórzy wyk³adowcy maj¹ jeszcze czar-
nego koloru koszulki z tamtego meczu. Na
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NINIEJSZE WYDAWNICTWO UKAZUJE SIĘ POD REDAKCJĄ ZESPOŁU OSÓB ZWIĄZANYCH Z WARSZAWSKĄ SZKOŁĄ REKLAMY SERCEM I DUSZĄ. JEGO SKŁAD TO (IN ALPHABETICAL ORDER):
KASIA BOSZKO (GRAFIKI), AGATA GUMOŁOWSKA (RESEARCH), GRZEGORZ MIKRUT (ZDJĘCIA, FOTOMONTAŻE), ANDRZEJ SĄGIN, ANETA SIEJKA (REKLAMA), DOROTA SZYMAŃSKA, ŁUKASZ
TRACZYK (GRAFIKI), AARRTTUURR  WWAACCZZKKOO, SŁAWOMIR WOJTKOWSKI, ANDRZEJ ZUWALSKI (ART DIRECTORING, LAYOUT, ŁAMANIE). NAKŁAD (KONTROLOWANY): 1000 EGZ.



ka¿dej namalowany by³ na bia³o numer za-
wodnika oraz jego nazwisko.

W kolejnych latach, przynajmniej do 2000
roku, mia³y miejsce oficjalne futbolowe
rozgrywki ligowe WSR, w których bra-
³o udzia³ zazwyczaj od 3 do 5 dru¿yn
graj¹cych systemem „ka¿dy z ka¿dym”.
Oprócz dru¿yny wyk³adowców wystawia³y
reprezentacje poszczególne grupy lub
specjalizacje. PóŸniej tradycja ta zanik³a,
a jedynym ³¹cznikiem miêdzy tamtymi za-
mierzch³ymi czasami a wspó³czesnoœci¹
by³o luŸno zwi¹zane ze szko³¹ Ko³o ¯ywe-
go Sportu, spotykaj¹ce siê ju¿ przez ponad
10 lat w œrodowe wieczory w GOSiR Pia-
seczno, w celu æwiczenia pi³ki halowej.
W zajêciach tych bierze udzia³ kilkoro wy-
k³adowców, by³ych wyk³adowców, absol-
wentów i aktualnych s³uchaczy szko³y, ale
tak¿e osoby ze szko³¹ nie zwi¹zane.

Tradycje futbolowe WSR odnowiono na
powa¿nie dziêki inicjatywie s³uchacza
Stana Trz¹skiego, który nie tylko wpad³ na
pomys³ rozegrania meczu Wykladowcy kon-
tra S³uchacze WSR, ale tak¿e ów mecz, przy

pomocy dzia³u marketingu szko³y, zorgani-
zowa³. Do spotkania dosz³o 14/05/2014 na
boisku zaprzyjaŸnionej Szko³y Przymierza
Rodzin, mieszcz¹cej siê tuz ko³o siedziby
WSR. Po zaciêtym pojedynku gór¹ byli wy-
k³adowcy. Zwyciê¿yli 2: 1 po bramce
Marka Siomy, strzelonej w ostatniej minu-
cie gry! Zwyciêska dru¿yna zagra³a w sk³a-
dzie: S³awomir Wojtkowski (dyrektor szko³y,
kapitan, reklama drukowana), Artur Waczko
(prezes, reklama audiowizualna), Marek Sio-
ma (informatyka), Tomasz Patej (WF),
Krzysztof WoŸniak (biuro karier), Micha³
S³omka (studio), Jacek Lewandowski (TV
Po³udnie). Dla dwóch z nich, Artura Waczko
i S³awomira Wojtkowskiego, by³ to symbo-
liczny rewan¿ za mecz przegrany… 17 lat
wczeœniej, w 1997 roku. S³uchaczy w 2014
roku reprezentowali miêdzy innymi: Piotr
Mijalski, Alex Rebbeliou Bielicki, Artur Ra-
chwa³, Damian Obstawski, Piotr Ma³achow-
ski, Gubert Hortat i Stan Trz¹ski. Wiele
osób ma nadziejê, ¿e rozgrywane cyklicznie
(raz w semestrze lub raz w roku) mecze wy-
k³adowców ze s³uchaczami (a byæ mo¿e tak-
¿e dodatkowo z dru¿yn¹ absolwentów) stan¹
siê now¹ tradycj¹ szko³y.

Co byœmy jednak tu nie napisali, nikt
znaj¹cy choæ trochê WSR nie ma w¹tpli-
woœci, ¿e prawdziwym, „narodowym”
sportem szko³y s¹ - pi³karzyki! Ich
najwiêkszym fanem, mi³oœnikiem, ma-
niakiem w³aœciwie, a zarazem znakomi-
tym zawodnikiem w tej dyscyplinie jest
Artur Waczko. To on jest najwiêkszym
propagatorem tej specyficznej aktywno-
œci psychofizycznej. W pi³karzyki grano
w szkole od zawsze, zarówno na wyjaz-
dach plenerowych, jak i w Warszawie,
podczas specjalnie organizowanych wie-
czorów. Od wielu lat szko³a ma tez swój
stó³, na którym mo¿na æwiczyæ i rozgry-
waæ turnieje. Nie wszyscy wiedz¹, ¿e jest
on tez atrakcj¹ dni otwartych - kto ogra
prezesa, nie p³aci wpisowego!

Prawdziwe turnieje pi³karzykowe, kwa-
lifikowane jako Oficjalne Mistrzostwa
Warszawskiej Szko³y Reklamy, odbywa-
j¹ siê od 4 lat podczas plenerów jesien-
nych w Zakopanem. Ale to temat na
osobny artyku³.

[sw]
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Warszawska Szko³a Reklamy ma niejedno
oblicze. Jednym z nich, mo¿na powiedzieæ
tym najpiêkniejszym, jest za³o¿ona w 2004
roku Szko³a Wiza¿u i Charakteryzacji.
SWiCh dzia³a w oparciu o roczny autorski
rozbudowany kurs wiza¿u, a tak¿e prowa-
dzi krótkoterminowe kursy i szkolenia
z zakresu wiza¿u, stylizacji fryzur, charak-
teryzacji i kreowania wizerunku, zarówno
dla firm, jak i osób prywatnych. 

Kadrê SWiCh tworz¹ profesjonaliœci
i specjaliœci z zakresu technik makija-
¿u, stylizacji fryzur, podstaw charak-
teryzacji oraz psychologii zawodu, którzy
chêtnie dziel¹ siê ze s³uchaczkami swoj¹
wiedz¹, ale i wieloletnim doœwiadczeniem.
Cykliczne warsztaty z makija¿u prowadzi
tu od kilku lat jedna z najs³ynniejszych ma-
kija¿ystek gwiazd polskiego show-bizn-
esu, Pani Ewa Gil. 

Program Szko³y Wiza¿u i Charakteryzacji
zosta³ tak skonstruowany, ¿eby stworzyæ
jak najwiêksze spektrum mo¿liwoœci roz-
woju s³uchaczkom. Dziêki rozbudowane-
mu programowi Warszawskiej Szko³y Re-
klamy s³uchaczki maj¹ mo¿liwoœæ za-
poznania siê z tematyk¹ powi¹zan¹
z mod¹ i urod¹, czyli: fotografi¹, fil-
mem i grafik¹. Dziêki tym zajêciom kur-
santki maj¹ tak¿e sta³y dostêp do profesjo-
nalnego studia fotograficznego i filmowe-
go WSR. 

Istotnym elementem kszta³cenia w Szko-
le Wiza¿u i Charakteryzacji jest system
praktyk zawodowych, które odbywaj¹
siê przez ca³y czas procesu dydaktyczne-
go. Nasze s³uchaczki na bie¿¹co uczest-
nicz¹ w profesjonalnych realizacjach te-
lewizyjnych, filmowych, teatralnych czy
korporacyjnych - pocz¹tkowo asystuj¹c
wyk³adowcom, nastêpnie podejmuj¹c sa-
modzielne wyzwania. Do tej pory nasze
s³uchaczki odbywa³y praktyki przy pro-
dukcji takich widowisk telewizyjnych,

jak „Bitwa na g³osy” w TVP2, „The Vo-
ice of Poland” w TVP2 i w „Tañcu
z Gwiazdami” w TVN. 

Od paŸdziernika 2014 r., nie zmieniaj¹c
obecnych struktur Szko³y Wiza¿u i Cha-
rakteryzacji, poszerzamy ofertê edukacyj-
n¹ WSR o now¹, œwie¿utk¹ specjalizacjê
WIZA¯ I CHARAKTERYZACJA [WIZ],
realizowan¹ w dwuletnim cyklu na-
uczania we wspó³pracy Niepublicznym
Policealnym Studium Plastycznym - War-
szawsk¹ Szko³¹ Reklamy (posiadaj¹c¹
uprawnienia szko³y publicznej i dzia³aj¹c¹
pod egid¹ Ministerstwa Kultury). 

W ramach tej specjalizacji s³uchaczki po-
zyskaj¹ wiedzê z obszarów: teorii koloru,
w³aœciwoœci dziennego i sztucznego
oœwietlenia, szeroko pojêtej techniki
makija¿u, stylizacji i modelowania
w³osów, kreowania w³asnego wizerun-
ku oraz wizerunku osób publicznych, psy-
chologii zawodu, charakteryzacji, historii

sztuki i mody. Naucz¹ siê równie¿ wyko-
nania makija¿u: epokowego, charakte-
rystycznego, artystycznego, estrado-
wego, telewizyjnego i filmowego. Bêd¹
uczestniczyæ w zajêciach z body paintin-
gu, charakteryzacji filmowej i teatralnej
oraz w warsztatach rysunkowych, malar-
skich, rzeŸbiarskich i fotograficznych.
Oczywiœcie istotne bêdzie æwiczenie umie-
jêtnoœci nowoczesnych technik kompute-
rowych wykorzystywanych w zawodzie.
Podsumowaniem toku nauki bêdzie uzy-
skanie dyplomu Plastyka o specjalno-
œci: Techniki scenograficzne i w specjali-
zacji: Charakteryzacja i wiza¿. 

[mb/ds]
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Warszawska Szko³a Reklamy stawia na
praktyczne umiejêtnoœci i tworzenie portfo-
lio s³uchaczy. Pozwala to szybko odnaleŸæ
siê na rynku pracy i rozpocz¹æ karierê
w wybranej dziedzinie. Z myœl¹ o osobach
ucz¹cych siê realizacji filmowej i telewizyj-
nej, w 2011 roku powo³ano do ¿ycia TV Po-
³udnie. Telewizja internetowa to doskona³e

miejsce na szlifowanie talentów i umiejêtno-
œci adeptów róznych odmian sztuki filmo-
wej, a tak¿e przedsmak przysz³ej pracy.
Operatorzy, realizatorzy dŸwiêku, monta¿y-
œci, redaktorzy i wydawcy maj¹ mo¿liwoœæ
praktycznego wykorzystania zdobytych
umiejêtnoœci i wyp³yniêcia na szerokie wo-
dy, pracuj¹c pod okiem profesjonalistów. 

Przez ostatnie 3 lata wiele osób rozpoczyna-
j¹cych swoj¹ przygodê z telewizj¹ w TV Po³u-
dnie znalaz³o miêdzy innymi dziêki tej prak-
tyce pracê w mediach ogólnopolskich i ró¿-
nych firmach bran¿y reklamowej. Z kolei
dziêki zdolnym i pe³nym zapa³u praktykan-
tom i sta¿ystom telewizja szybko siê rozwija.
Wœród partnerów, z którymi uda³o siê nawi¹-
zaæ wspó³pracê, warto wymieniæ m. in. Mul-
tikino, Festiwal Miasto Gwiazd, Teatr Kamie-
nica, wydawnictwo Perspektywy czy Urz¹d
Dzielnicy Ursynów. Ró¿norodnoœæ naszych
partnerów gwarantuje ró¿norodnoœæ zleceñ,
mo¿liwoœæ realizacji praktycznie wszystkich
form i gatunków dziennikarstwa telewizyjne-
go, ale tak¿e zleceñ komercyjnych. Dzia³al-
noœæ ta, w po³¹czeniu z dochodami z wynaj-
mu studia i wypo¿yczalni sprzêtu, pozwala
nam inwestowaæ w nowoczesne urz¹dzenia
realizacyjne i monta¿owe. 

Poza dzia³alnoœci¹ edukacyjn¹ (praktyki,
sta¿e) i komercyjn¹ TV Po³udnie pomaga
realizowaæ dzia³ania promocyjne WSR i jej
partnerów, bêd¹c zapleczem produkcyj-
nym szko³y. 

Andrzej S¹gin
kierownik TV Po³udnie

www.tvpoludnie.pl
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ZESPÓŁ TV POŁUDNIE Z 2012 ROKU, FOT. GRZEGORZ MIKRUT



To projekt rodz¹cy siê w bólach, anga¿uj¹-
cy czas i niema³e œrodki materialne. Od po-
cz¹tku lat dziewiêædziesi¹tych z mozo³em
kolekcjonujemy ró¿ne przejawy polskiej
aktywnoœci reklamowej. Od trzech lat ak-
tywnie uczestniczymy w cyklu wystaw
warszawskiej Nocy Muzeów, koncentruj¹c
siê na ekspozycjach prezentuj¹cych pol-
skie reklamy okresu miêdzywojennego.

Manifest Polskiego Muzeum Reklamy do-
wodzi miêdzy innymi: „…jak kiedyœ, tak
i dziœ reklama - piêkna graficznie, wyrafino-
wana jêzykowo, ale i zgrzebna, anachronicz-
na i marna - jest œwiadectwem pragnieñ i ma-
rzeñ potencjalnej klienteli. Staje siê drogo-
wskazem w pogoni za wiecznym zdrowiem,
piêknem i lepszym ¿yciem jej wspó³cze-
snych”; „…reklama nie musi byæ g³upia,
k³amliwa i natrêtna. Jeœli zbudujemy rzetelny
fundament, wespr¹ siê na nim pokolenia
twórców i odbiorców - wzajemnie swoje role
i potrzeby rozumiej¹c. I uczyni¹ z tej budz¹-
cej czêsto negatywne dziœ emocje rozkrzy-
czanej formy, sztukê prawdziw¹ - u¿ytkow¹”.

Szko³a jest tymczasow¹ baz¹ wypadow¹ dla
cyklicznych, wszechœwiatowych? wystaw or-
ganizowanych przez PMR. Ktokolwiek wie,
ktokolwiek s³ysza³ o zbiorach, które mog³y-
by byæ zdeponowane w Muzeum proszony
jest o niezw³oczne powiadomienie najbli¿szej
delegatury tej szacownej instytucji zlokalizo-
wanej w siedzibie WSR.

W ostatnich tygodniach pomoc i wspó³pracê
muzeum zaoferowa³o Muzeum Plakatu
w Wilanowie za spraw¹ nowego szefa Mariu-
sza Knorowskiego, którego córka na szczê-
œcie dla nas koñczy³a przed laty WSR i szep-
nê³a tacie kilka ciep³ych s³ów. Dziêkujemy! 
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