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Streszczenie: W artykule podjęto problem wartości reklam prasowych jako źródeł historyczno-farma-
ceutycznych. Przedstawiono wyniki analizy 7869 ogłoszeń produktów leczniczych i wyrobów medycz-
nych zamieszczonych w latach 1867-1921 w dzienniku „Gazeta Toruńska”. Ustalono, jakie działanie 
farmakologiczne miały reklamowane produkty, jakie prawdopodobnie zawierały składniki i jakie miały 
postaci farmaceutyczne. Ponadto przeanalizowano elementy wizualne reklam i sposoby nadawania im 
pozorów informacji wiarygodnej. Potwierdzono przydatność reklam prasowych dla historii farmacji.

Abstract: In this article the value of press commercials for the history of pharmacy is investigated. The 
analysis of 7869 advertisements of medicinal products and medical industrial goods placed in the daily 
‘Gazeta Torunska’ in 1867-1921 is presented. Pharmacological activity of these products, their probable 
active ingredients and pharmaceutical forms are described. Furthermore, visual components of press 
commercials and methods of giving them the appearance of credibility are shown. Their value for the 
history of pharmacy is confirmed.
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 Prasa odgrywa bardzo ważną rolę w życiu każdego społeczeństwa. Nie tylko in-
formuje o zdarzeniach na świecie, ale również kształtuje nasze poglądy na ich temat 
oraz naszą postawę w określonej sprawie. Ponadto pełni funkcję rozrywkową, eduka-
cyjną, integracyjną itd. Stałym elementem pojawiającym się w gazetach i tygodnikach 
jest z pewnością reklama. Już na przełomie XIX i XX w. w prasie polskiej pojawiały się 
ogłoszenia promujące rozmaite produkty i usługi. W Toruniu w 2. połowie XIX w. i na 
początku wieku XX bardzo popularnym czasopismem była polskojęzyczna „Gazeta 
Toruńska”. Gazeta ta ukazywała się codziennie przez pięćdziesiąt pięć lat: od 1 stycz-
nia 1867 r. do 31 grudnia 1921 r. i była przeznaczona głównie dla „klasy pośredniej”, 
czyli drobnomieszczaństwa. Miała się zajmować sprawami narodowymi (polskimi), 
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ekonomicznymi, społecznymi i oświatowymi. Dlatego czytając zawartość tego tytułu 
prasowego możemy się dowiedzieć, co martwiło ówczesne społeczeństwo, a także, 
czym żyło ono na co dzień 1. 
 Ważną częścią „Gazety Toruńskiej” był dział reklamowy znajdujący się na ostat-
niej, bądź dwóch ostatnich, stronach każdego numeru. To tam pojawiały się liczne 
anonse produktów leczniczych i wyrobów medycznych. W tym miejscu należy wyja-
śnić pojęcie produktu leczniczego i wyrobu medycznego. Według Ustawy Prawo Far-
maceutyczne z dnia 6 września 2001 roku produktem leczniczym jest: 

[…] substancja lub mieszanina substancji, przedstawiana jako posiadająca właściwości 
zapobiegania lub leczenia chorób występujących u ludzi lub zwierząt lub podawana w 
celu postawienia diagnozy lub w celu przywrócenia, poprawienia lub modyfikacji fizjo-
logicznych funkcji organizmu poprzez działanie farmakologiczne, immunologiczne lub 
metaboliczne 2. 

 A zatem, mówiąc potocznie, produkt leczniczy to po prostu lek. Wyrobem medycz-
nym według Ustawy o wyrobach medycznych z dnia 20 kwietnia 2004 roku nazywamy 
natomiast: 

[…] narzędzie, przyrząd, aparat, sprzęt, materiał lub inny artykuł, stosowany samo-
dzielnie lub w połączeniu, włączając oprogramowanie niezbędne do właściwego sto-
sowania wyrobu, przeznaczone przez wytwórcę do stosowania u ludzi w celu: a) dia-
gnozowania, zapobiegania, monitorowania, leczenia lub łagodzenia przebiegu chorób, 
b) diagnozowania, monitorowania, leczenia, łagodzenia lub kompensowania urazów 
lub upośledzeń, c) badania, zastępowania lub modyfikowania budowy anatomicznej 
lub prowadzenia procesu fizjologicznego, d) regulacji poczęć – który nie osiąga swojego 
zasadniczego zamierzonego działania w ciele lub na ciele ludzkim środkami farmako-
logicznymi, immunologicznymi lub metabolicznymi, lecz którego działanie może być 
przez nie wspomagane 3. 

 Dla wyjaśnienia, wyrobem medycznym współcześnie są na przykład bandaże, 
gazy, strzykawki, termometry, implanty, ale także wózki inwalidzkie czy tabletki an-
tykoncepcyjne. W czasach wydawania „Gazety Toruńskiej” nie istniały oczywiście de-
finicje produktu leczniczego i wyrobu medycznego, dlatego reklamowane wówczas 
specyfiki zakwalifikowano do wymienionych kategorii, posługując się obowiązują-
cymi dziś normami. Analizą objęto 7869 ogłoszeń produktów leczniczych i wyrobów 
medycznych, które znalazły się na łamach „Gazety Toruńskiej” w latach 1867-1921. 
Na tej podstawie możemy ocenić wartość reklam prasowych jako źródła do historii 
farmacji. 

 1 A. Bukowski, „Gazeta Toruńska” (1867-1921), „Rocznik Toruński”, t. 3, 1969, s. 121-124. 
 2 Ustawa Prawo farmaceutyczne z dnia 6 września 2001 roku; dokument elektroniczny: isap.sejm.
gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20011261381 (data dostępu: 3.07.2016). 
 3 Ustawa o wyrobach medycznych z dnia 20 kwietnia 2004 roku; dokument elektroniczny: isap.sejm.
gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20040930896 (data dostępu: 3.07.2016). 
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 Na podstawie ogłoszeń prasowych produktów leczniczych i wyrobów medycz-
nych udało się, już podczas prowadzenia wstępnych badań, zauważyć pewne grupy 
chorób, na które były polecane anonsowane środki. Poniżej przedstawiamy listę wy-
odrębnionych chorób: 
 1. Choroby dermatologiczne (w tym defekty kosmetyczne) 
 2. Choroby układu pokarmowego 
 3. Choroby układu kostnego 
 4. Choroby układu oddechowego 
 5. Choroby uzębienia 
 6. Choroby układu moczowego 
 7. Choroby układu nerwowego 
 8. Choroby pasożytnicze 
 9. Choroby narządu słuchu 
    10. Choroby zwierząt 
    11. Choroby „kobiece” 
    12. Choroba alkoholowa 
    13. Choroby weneryczne 
    14. Choroby narządu wzroku. 

 To właśnie z tymi chorobami borykali się mieszkańcy Torunia na przełomie XIX 
i XX wieku. Postaram się krótko scharakteryzować grupy chorób, na które najczęściej 
były reklamowane rozmaite specyfiki.
 Najwięcej ogłoszeń, około 30%, dotyczyło chorób dermatologicznych. Na podsta-
wie analizy treści ogłoszeń opublikowanych w gazecie zaliczono do tej grupy takie 
choroby jak: liszaje mokre, suche, wyrzuty skórne, świerzb, łysienie i wypadanie wło-
sów, łupież, rany czy krosty. Do tej kategorii zaliczono także różne defekty kosme-
tyczne, jak: piegi, plamy, „nieczystości skórne”, odciski, nagniotki, a nawet zmarszcz-
ki czy siwiznę, które zaczęły być głównym problemem w późniejszym okresie wy-
dawania pisma (kiedy to zaczęto zwracać większą uwagę na higienę osobistą). Na 
przykład, na liszaje reklamowany był Victoria-Creme firmy Camprath & Schwartze. 
W późniejszych latach (1886-1892) ogłaszany był środek dra Hebrasa Flechtentoda 
na suche i mokre liszaje ze swędzeniem skóry 4. Preparat ten można było nabyć w St. 
Marien-Drogerie w Gdańsku. W 1909 roku bardzo popularne było „Grolicha mleko 
na włosy”, które miało nadawać siwym włosom kolor 5. W anonsie tego mleka często 
pojawiała się informacja, że jest ono wolne od ołowiu.
 Około 20% anonsów dotyczyło chorób przewodu pokarmowego takich jak: a) cho-
roby żołądka: „katar żołądka”, wrzody, skurcz żołądka, nadprodukcja soku żołądko-
wego, problemy z trawieniem, wzdęcia, odbijanie, mdłości, wymioty; b) choroby jelit: 
„katar kiszek”, hemoroidy, biegunki, zaparcia, przepuklina, kolki; oraz c) choroby wą-

 4 http://www.kpbc.ukw.edu.pl/dlibra/publication?id=31651&tab=3, „Gazeta Toruńska”, 1886, nr 
264, s. 4, nr ogłoszenia 434.
 5 http://www.kpbc.ukw.edu.pl/dlibra/publication?id=57423&tab=3, „Gazeta Toruńska”, 1909, nr 
89, s. 4.
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troby, takie jak żółtaczka. Najczęściej rekla-
mowanym produktem leczniczym w tej ka-
tegorii była maść (balsam) na rupturę Got-
tlieba Sturzeneggera ze Szwajcarii. Była ona 
zareklamowana aż 297 razy w latach 1868-
1878. W każdym ogłoszeniu pojawiały się 
świadectwo skuteczności bądź informacja, 
że takowe świadectwa istnieją. Przy zakupie 
maści otrzymywano sposób jej użycia. Maść 
na rupturę można było zawsze nabyć u jej 
wynalazcy bądź u E. Schleusenera w Gdań-
sku, a od 1877 r. także u Emila Mazura 
w Bydgoszczy oraz Noldego w Królewcu. 
Bardzo często reklamowane były „Maria-
zelskie krople żołądkowe”, których reklama 
pojawiła się po raz pierwszy w 1885 r. Były 
one rekomendowane jako środek znakomi-
cie działający na wszelkiego rodzaju choro-
by żołądka, nerek, śledziony i wątroby. Do 
anonsu Mariazelskich  kropli żołądkowych 
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Ryc. 1. Ogłoszenie „Grolicha mleka na włosy”

Źródło: http://www.kpbc.ukw.edu.pl/dlibra/publication? 
id=57423&tab=3, Gazeta Toruńska, rok 1909, nr 89, s. 4.

Ryc. 2. Grafika dołączana do ogłoszenia 
„Mariazelskich kropli żołądkowych”

Źródło: http://www.kpbc.ukw.edu.pl/dlibra/publicatio-
n?id=49875&tab=3, „Gazeta Toruńska”, 1901, nr 21, 
s. 4, nr ogłoszenia 591.

dołączono ilustrację przedstawiającą Matkę Bożą Narodów Słowiańskich, która była 
patronką miasta Mariazell w Austrii, skąd pochodziła receptura kropli 6.
 Niespełna 20% ogłoszeń dotyczyło cho rób układu szkieletowego. Wszystkie 
anonse odnosiły się do chorób reumatycznych, ale również takich schorzeń jak: dna 
moczanowa, zwana wówczas potocznie 
podagrą, „łamanie w kościach”, bóle krzy-
ża i bioder, sztywność stawów czy złama-
nia kości. Bardzo popularne na wszelkie 
choroby reumatyczne były wody lecznicze 
(193 ogłoszenia). Na łamach „Gazety To-
ruńskiej” reklamowano wody mineralne w 
Ciechocinku, rozmaite kąpiele w Solankach 
Inowrocławskich, kąpiele Cudowna, ką-
piele Bukowina czy wody Polzin. W latach 
1885-1888 bardzo często reklamowanym 
lekiem był „Pain-Expeller” F. Ad. Richtera, 
środek na reumatyzm i podagrę. W niektó-
rych ogłoszeniach „Pain-Expeller’u” poda-
wano, że bóle znikają zazwyczaj po pierw-
szym użyciu. Był to środek do nacierań, 
składający się z alkoholu, amoniaku, papry-
ki, kamfory, mydła i olejków. Na podstawie 

 6 http://www.opoka.org.pl/biblioteka/Z/ZP/pk201140-mariazell.html, data dostępu 12.04.2016 r. 
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wymienionego  składu można stwierdzić, 
że miał on mieć działanie rozgrzewające, 
przeciwbólowe (kapsaicyna) oraz znie-
czulające (kamfora). W ogłoszeniach tego 
specyfiku bardzo często zwracano uwagę 
na markę ochronną – kotwicę, zamiesz-
czaną na opakowaniu. Obecnie na rynku 
mamy dostępne produkty do użytku ze-
wnętrznego (na przykład plastry z kapsa-
icyną) na bazie substancji, które wchodzi-
ły w skład „Pain–Expeller’u”.
 Ogłoszenia produktów leczniczych, 
jakie pojawiły się na łamach „Gazety 
Toruńskiej”, dostarczyły kolejnej in-
formacji, ważnej dla historii farmacji. 
Mianowicie, na ich podstawie udało się 
wyodrębnić postaci fizykochemiczne 
produktów leczniczych, a także określić, 
które z nich były najbardziej popularne. 
Wyszczególniono postać płynną, półstałą 
i stałą. Najczęściej reklamowano płynne 
postaci leku, ponieważ najłatwiej było je 
wykonać. Tego typu preparaty najpraw-
dopodobniej sporządzano przez roz-
puszczanie składników stałych w etano-
lu bądź w wodzie, ewentualnie metodą 
ekstrakcji lub przez proste ich zmiesza-
nie. Wydaje się, że najczęściej wykorzy-
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Ryc. 3. Opakowanie zewnętrzne i wewnętrzne 
„Pain-Expeller’u z widoczną „kotwicą”, jako 

marką ochronną

Źródło: http://www.ebay.com/itm/ANTIQUE-MEDICINE-BOT 
TLE-F-AD-RICHTER-PAIN-EXPELLER-ORG-BOX-LOXOL-
MUST-SEE-/231605804197, data dostępu: 13.04.2016r.

stywanym solvens był etanol. Jest to substancja o właściwościach bakteriobójczych, 
w związku z czym produkty wykonane na jego podstawie były dłużej zdatne do uży-
cia. Woda, która jest doskonałym środowiskiem dla rozwoju bakterii, była najprawdo-
podobniej używana rzadziej. Drugą w kolejności była postać stała, natomiast trzecią 
– półstała. Tę zależność można tłumaczyć trudnymi warunkami wyrobu produktów 
leczniczych. Najbardziej popularne były wody lecznicze. Spośród produktów stałych 
najczęściej pojawiały się ogłoszenia rozmaitych mydeł. Ich liczba zaczęła szczególnie 
wzrastać od 1894 r., co świadczy o wzroście świadomości higieny wśród mieszkańców 
Torunia, ale także o dużej liczbie występowania chorób skórnych. Innymi postaciami 
stałymi były pigułki, proszki, mydła, a także rzadziej anonsowane postacie, takie jak 
pastylki, karmelki i pudry. Maści i kremy były najczęściej anonsowanymi produktami 
wśród półstałych postaci leku. Największą różnorodność stanowiły płynne postacie 
leku, takie jak wody lecznicze (do tej klasy zaliczono również reklamowane kąpiele 
lecznicze), wina lecznicze, syropy, krople tudzież nalewki, ale także różnego rodzaju 
olejki, ekstrakty (uznając je za ekstrakty płynne), miody, likiery, mleka, soki, nektary 
oraz iniekcje. 
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 Na przełomie XIX i XX wieku nie istniały przepisy dotyczące reklamy produk-
tów leczniczych oraz wyrobów medycznych. Dużą wagę przywiązywano do zasad 
etyki, które miały obowiązywać również w tej sferze. Na ogłoszeniodawcach nie cią-
żył obowiązek zamieszczania składu preparatu na opakowaniu. Jednak zdarzało się, 
że reklamodawca podawał recepturę produktu, a także zamieszczał taką informację 
w ogłoszeniu. Na podstawie podanego składu i dzisiejszej wiedzy farmakognostycz-
nej możemy stwierdzić, czy reklamowany środek rzeczywiście mógł mieć zastosowa-
nie na dolegliwości wymienione w treści ogłoszenia. Przykładem preparatu, do któ-
rego podawana była receptura, było wino ziołowe Huberta Urlicha – środek na roz-
maite choroby przewodu pokarmowego, ale także na bóle głowy, anemię, osłabienie 
oraz nerwowość. Wino ziołowe można było nabyć w Solcu, Inowrocławiu, Toruniu, 
Gniewkowie, Fordonie i Bydgoszczy. W każdym anonsie wina ziołowego Huberta 
Urlicha podany był jego skład: 

wino malaga 450,0; spryt winny 100,0; gliceryna 100,0; destylowana woda 240,0; sok 
jagód jarzębinowych 150,0; sok wiśniowy 320,0; kopr włoski, anyż, korzeń Heleny, ame-
rykański korzeń, korzeń encyanowy, tatarakowy aa 10,0 7.

 Wśród wymienionych składników działanie farmakologiczne mogły wykazać: 
owoc kopru włoskiego, owoc biedrzeńca anyżu oraz kłącze tataraku, jednak nie 
w pełnym zakresie wskazań podanych w ogłoszeniu. Jak już wspomniano, owoc ko-
pru włoskiego i biedrzeńca anyżu mają działanie wiatropędne i rozkurczające mięśnie 
gładkie przewodu pokarmowego, natomiast kłącze tataraku pobudza wydzielanie 
soku żołądkowego i żółci oraz rozkurcza mięśnie gładkie przewodu pokarmowego. 
Na tej podstawie można stwierdzić, że nieuzasadnione było stosowanie wina ziołowe-
go Huberta Urlicha na ból głowy, anemię czy osłabienie. Korzeń Heleny wymieniony 
w ogłoszeniu to najprawdopodobniej korzeń omanu (Inulae radix). W Farmakopei 
Polskiej I występuje pod nazwą Radix Helenii. Korzeń omanu wykazuje działanie 
wykrztuśne, jest stosowany w infekcjach układu oddechowego, działa również prze-
ciwrobaczo. Żadne z tych zastosowań nie zostało jednak wymienione w ogłoszeniu 
wina ziołowego. W dostępnej literaturze nie znaleziono informacji na temat „korzenia 
amerykańskiego” i „encyanowego”. Sok wiśniowy oraz sok z jagód jarzębinowych 
stosowane były najprawdopodobniej jako corrigens. Jako rozpuszczalnika użyto wody, 
spirytusu, wina oraz gliceryny. 
  Jako inny przykład mogą posłużyć pigułki szwajcarskie, których twórcą był ap-
tekarz Ryszard Brandt. Produkt ten był reklamowany na wszelkie choroby żołądka, 
wątroby i jelit, ale także jako niezawodny środek na reumatyzm i podagrę. W jednym 
z ogłoszeń zostało podane, że składają się one z wyciągu z ziół szwajcarskich. W póź-
niejszych latach w anonsie wymieniono poszczególne składniki: „ząbownik, krwaw-
nik, alwa, piołun, koniczyna polna, korzeń goryczkowy” 8. Wymieniony w składzie 

 7 http://www.kpbc.ukw.edu.pl/dlibra/publication?id=49874&tab=3, „Gazeta Toruńska”, 1894, nr 
244, s. 4.
 8 http://www.kpbc.ukw.edu.pl/dlibra/publication?id=39821&tab=3, „Gazeta Toruńska”, 1890, nr 
53, s. 4.
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pigułek szwajcarskich ząbownik to prawdopodobnie nazywany dzisiaj zębownik, 
czyli złocień dalmatyński. W świetle dzisiejszej wiedzy roślina ta nie wykazuje dzia-
łania leczniczego, jednak jest stosowana jako naturalny i bezpieczny insektycyd. Ziele 
krwawnika wykazuje głównie działanie przeciwkrwotoczne i przeciwzapalne, ale po-
budza również czynność wydzielniczą przewodu pokarmowego. Alwa to jedna z od-
mian jabłoni. Roślina ta, podobnie jak wchodząca w skład pigułek koniczyna polna,  
nie wykazuje działania leczniczego. Używając słowa „piołun”, ogłoszeniodawca miał 
zapewne na myśli ziele bylicy piołunu – Herba Absinthi, surowiec, który działa roz-
kurczowo oraz pobudza czynność żołądka, wątroby, jelit i trzustki. W skład pigułek 
wchodził także korzeń goryczki, o którego właściwościach wspominano opisując inne 
preparaty. Wydaje się, że część reklamowanych na łamach czasopisma środków wy-
kazywała działanie lecznicze w pewnym zakresie. Jednak na pewno zdarzało się, że 
niektóre z nich nie wykazywały żadnego działania. Wszystko zależało od wykorzy-
stania prawidłowej części rośliny leczniczej (tzw. surowca roślinnego) oraz od jego 
zastosowanej ilości.
 Ogłoszenia produktów leczniczych i wyrobów medycznych dostarczyły także 
rozmaitych informacji na temat reklamodawców. Okazało się, że ogłoszeniodawcami 
byli w największym stopniu aptekarze, następnie drogiści, lekarze, producenci czy 
pacjenci. W tym miejscu chciałabym zwrócić szczególną uwagę na dwie pierwsze wy-
mienione grupy – aptekarzy i drogistów. Między tymi dwiema grupami zauważalna 
była nasilona konkurencja, ponieważ zarówno w aptekach, jak i w drogeriach dozwo-
lony był obrót produktami leczniczymi i wyrobami medycznymi. Znacznie łatwiej 
było otworzyć drogerię niż aptekę, o czym można przekonać się, zaznajomiwszy się 
z uregulowaniami prawnymi dotyczącymi założenia apteki 9. Często zdarzało się, że 
to właśnie polscy aptekarze prowadzili drogerie, ponieważ nie otrzymali pozwolenia 
na prowadzenie apteki przez władze pruskie. Analizując ogłoszenia produktów lecz-
niczych oraz wyrobów medycznych zaobserwowano, że aptekarze i drogiści reklamo-
wali podobne rodzaje produktów. Dla przykładu, wody lecznicze były polecane przez 
aptekarza L. S. Radomskiego z Górzna (7 ogłoszeń) 10, Królewską Uprzywilejowaną 
Aptekę Radną przy ulicy Szerokiej w Toruniu (21 ogłoszeń) 11, ale też przez drogerię 
Adolfa Majera w Toruniu (23 ogłoszenia) 12, drogerię W. Zielińskiego w Grudziądzu 
(5 ogłoszeń) 13 czy Drogerię pod Kotwicą K. Stryczyńskiego (2 ogłoszenia) 14. Zarówno 

 9 Więcej na temat kształtowania się aptekarstwa w zaborze pruskim w pracy magisterskiej „Reklama 
produktów leczniczych oraz wyrobów medycznych dostępnych w aptekach i drogeriach toruńskich na 
przykładzie ogłoszeń prasowych z „Gazety Toruńskiej” (1867-1921)” Marty Zdrojewskiej-Nowak.
 10 http://www.kpbc.ukw.edu.pl/dlibra/publication?id=28124&tab=3, „Gazeta Toruńska”, 1881, nr 
125, s. 4, nr ogłoszenia 250. 
 11 http://www.kpbc.ukw.edu.pl/dlibra/publication?id=31998&tab=3, „Gazeta Toruńska”, 1885, nr 
174, s. 4, nr ogłoszenia 326.
 12 http://www.kpbc.ukw.edu.pl/dlibra/publication?id=50016&tab=3, „Gazeta Toruńska”, 1899, nr 
118, s. 4, nr ogłoszenia 888.
 13 http://www.kpbc.ukw.edu.pl/dlibra/publication?id=39823&tab=3, „Gazeta Toruńska”, 1890, nr 
108, s. 4, nr ogłoszenia 208.
 14 http://www.kpbc.ukw.edu.pl/dlibra/publication?id=57945&tab=3, „Gazeta Toruńska”, 1911, nr 
109, s. 4.
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w aptekach, jak i w drogeriach sprzedawano leki dla zwierząt, na przykład środek 
przeciwko chorobom u świń, reklamowany przez aptekę w Kartuzach (2 ogłosze-
nia) 15, proszek przeciw wszom u owiec, polecany przez aptekarza G. Kaysera z Kra-
kowa (12 ogłoszeń) 16, czy środki lecznicze dla koni, które można było nabyć w Droge-
rii pod Aniołem St. Wawrzynowicza w Toruniu 
(2 ogłoszenia) 17. Elementem charakterystycznym 
dla ogłoszeń nadawanych zarówno przez apteki, 
jak i drogerie było reklamowanie kilku produk-
tów leczniczych w jednym anonsie. Przykładowo 
aptekarz Iltz z Chełmży reklamował jednocze-
śnie węglan wapnia, węglan sodu, kwas solny, 
kwas siarkowy, sól glauberską, chlorek wapnia 
i sodę 18. Z kolei drogista Adolf Majer z Torunia 
polecał mydła, krem Simona, krem Grolicha, la-
nolinę, wodę Kumerfelda i wiele innych środków 
w jednym ogłoszeniu 19. Wymieniona w anonsie 
Adolfa Majera woda Kumerfelda to najprawdo-
podobniej znana obecnie w recepturze aptecznej 
Aqua Kummerfeldi, której głównymi składni-
kami są guma arabska, siarka i woda wapien-
na. Woda ta, a raczej zawiesina, jest stosowana 
w leczeniu trądziku młodzieńczego. Co ciekawe, 
nazwa preparatu nie pochodzi – jak mogłoby się 
wydawać – od nazwy wynalazcy, lecz od aktor-
ki, madame Kummerfeld, która rozpowszechniła 
jego użycie 20.
 Wśród licznych ogłoszeń odnaleziono także 
anons Apteki i Drogerii E. Dzierzgowskiego re-
klamującego mydła, balsamy, proszki i różnorod-
ne sole 21. To ogłoszenie również wskazuje na to, 
że nie było zauważalnych różnic między typami 

 15 http://www.kpbc.ukw.edu.pl/dlibra/publication?id=24671&tab=3, „Gazeta Toruńska”, 1879, nr 
214, s. 4, nr ogłoszenia 479.
 16 http://www.kpbc.ukw.edu.pl/dlibra/publication?id=49676&tab=3, „Gazeta Toruńska”, 1893, nr 
42, s. 4, nr ogłoszenia 22.
 17 http://www.kpbc.ukw.edu.pl/dlibra/publication?id=57436&tab=3, „Gazeta Toruńska”, 1910, nr 
106, s. 4, nr ogłoszenia 482.
 18 http://www.kpbc.ukw.edu.pl/dlibra/publication?id=22599&tab=3, „Gazeta Toruńska”, 1876, nr 
60, s. 4, nr ogłoszenia 188.
 19 http://www.kpbc.ukw.edu.pl/dlibra/publication?id=49879&tab=3, „Gazeta Toruńska”, 1895, nr 
41, s. 4, nr ogłoszenia 141.
 20 http://www.aptekarzpolski.pl/2009/12/10-2009-receptariusz-aqua-cosmetica-kummerfeldi/, 
data dostępu 19.04.2016.
 21 http://www.kpbc.ukw.edu.pl/dlibra/publication?id=49901&tab=3, „Gazeta Toruńska”, 1896, nr 
280, s. 4.
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Ryc. 4. Ogłoszenie drogisty Adolfa 
Majera z 1867 roku

Źródło: http://www.kpbc.ukw.edu.pl/dlibra/
publication?id=49879&tab=3, Gazeta Toruń-
ska, rok 1895, nr 41, s. 4, nr ogłoszenia 141.
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produktów leczniczych ogłaszanych przez aptekarzy i drogistów. Należy także za-
znaczyć, że reklamowane zarówno przez drogistów, jak i aptekarzy były wyroby 
medyczne. Ich ogłoszenia były mniej liczne, ale typy wyrobów bardzo podobne. 
Najczęściej reklamowane były domowe apteczki przez aptekarza Iltza z Chełmży 
(12 ogłoszeń). Często rekomendowano również waty, opaski (J. Garczyński, apte-
karz, 3 ogłoszenia) oraz bandaże (Drogeria pod Aniołem, St. Wawrzynowicz, 2 ogło-
szenia).
 Wśród ogłoszeniodawców znaleźli się również lekarze i inne znane osobistości. 
Był to jeden z używanych ówcześnie chwytów marketingowych – wykorzystanie po-
ważanego autorytetu. I tak, przykładowo, ogłoszeniodawcą balsamu na rupturę byli 
dr Kraudti dr med. Prziwanek. W anonsie balsamu wymienieni lekarze świadczyli 
o skuteczności preparatu i publicznie prosili jego wynalazcę o przesłanie balsamu dla 
ich pacjentów 22. Czasami jednak lekarz reklamował produkt, którego rzeczywiście był 
twórcą, na przykład dr H. Muller ogłaszał chlebki katarowe. W „Gazecie Toruńskiej” 
ogłoszeniodawcami byli często pacjenci, którzy w anonsie świadczyli o skuteczności 
stosowanego produktu leczniczego. Chwyt ten był często wykorzystywany przez pro-
ducenta Białego Syropu Piersiowego 23. Początkowo ogłoszeniodawcą był sam produ-
cent, G. A.W. Mayer, natomiast w późniejszym okresie – pacjenci: C. Reichort (kupiec), 
V. Czarnowsky, Zygmunt de Denky (biskup), Emele (żona majstra murarskiego), 
Jacob  Blick (grabarz), Nenhaus (sołtys), L. Benary (kupiec), Karol Matheus (właściciel 
młynów), Sievert (namiestnik), Paulina Kindler, Jan Kaiser, Stanisław Lemiesz (pro-
boszcz) czy Konig (żona leśniczego).W ogłoszeniu zawsze podawano zawód (rzeko-
mego) ogłoszeniodawcy. W rezultacie (rzekomymi) reklamodawcami Białego Syropu 
Piersiowego byli zarówno mężczyźni, jak i kobiety. Te elementy służyły ukazaniu uni-
wersalności reklamowanego produktu. 
 Oprócz werbalnych środków perswazji istniało wiele wizualnych elementów, 
z których korzystali reklamodawcy. Przede wszystkim wykorzystywano rozmiary 
ogłoszenia – im większe, tym bardziej „rzucało się w oczy” 24. Większa reklama 
wiązała się również z poniesieniem większych kosztów. Warto było jednak zain-
westować w większe rozmiary ogłoszenia, ponieważ wówczas dominowały ogło-
szenia o niewielkich rozmiarach. Niektórzy reklamodawcy korzystali zarówno 
z dużych, jak i małych ogłoszeń. Dla przykładu, gdy mieli do przekazania jakieś 
nowości lub zmiany, korzystali z dużych ogłoszeń, w pozostałych przypadkach 
zaś z małych 25. Jeżeli reklamodawca nie mógł sobie pozwolić na większe rozmiary 
ogłoszenia, próbował innych sposobów. Jednym z nich było zaburzenie ładu pa-
nującego na stronie przez drukowanie części treści ogłoszenia prostopadle do po-

 22 http://www.kpbc.ukw.edu.pl/dlibra/publication?id=9354&tab=3 (stan z 30.08.2016), „Gazeta To-
ruńska”, 1868, nr 14, s. 4, nr 71, 
 23 http://www.kpbc.ukw.edu.pl/dlibra/publication?id=18098&tab=3 (stan z 30.08.2016), „Gazeta To-
ruńska”, 1867, nr 70, s. 4, nr ogłoszenia 286.
 24 Aljas, Jak należy się reklamować? Praktyczne wskazówki do osiągnięcia najlepszych rezultatów reklamy, Kra-
ków 1907, s. 14.
 25 A. Janiak-Jasińska, Aby wpadło w oko… O reklamie handlowej w Królestwie Polskim w początkach XX 
wieku na podstawie ogłoszeń prasowych, Wrocław 1998, s. 5.
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zostałych tekstów. Ciężko jednak stwierdzić, czy ten „chwyt” odnosił pozytywne 
skutki 26. 
 Dużym rozmiarem ogłoszenia posługiwał się niejednokrotnie F. T. Engelhard, 
aptekarz  i kupiec drogeryjny, właściciel Apteki pod Łabędziem. F. T. Engelhard rekla-
mował rozmaite produkty: plasterki na nagniotki, wody lecznicze, sole. Aptekarz ten 
polecał również swój „oddział homeopatyczny”, jednak w ogłoszeniu nie znaleziono 
wiadomości na temat produktów, jakie można było tam nabyć 27. Aptekarz ten sto-
sował w anonsie również inny chwyt – dużą, pogrubioną czcionkę w tytule anonsu, 
dzięki czemu ogłoszenie wyróżniało się wśród innych.
 W. Kwieciński, drogista z Chełmży, stosował mniejsze rozmiary ogłoszenia, jednak 
wykorzystał inną metodę przykucia uwagi do anonsu – obramowanie. Na łamach 
„Gazety Toruńskiej” używano różnych rodzajów ramek: od prostej linii po zestawienia  

 26 Tamże, s. 29-33.
 27 http://www.kpbc.ukw.edu.pl/dlibra/publication?id=18700&tab=3 (stan z 30.08.2016), „Gazeta To-
ruńska”, 1867, nr 89, s. 4, nr ogłoszenia 382.
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Ryc. 5. Różne metody obramowania oraz różne wielkości ogłoszeń zastosowane 
w „Gazecie Toruńskiej” w 1885 roku

Źródło: „Gazeta Toruńska”, rok 1885, numer 107, http://www.kpbc.ukw.edu.pl/dlibra/publication?id=31995&tab=3, data do-
stępu 15.12.2015.
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figur geometrycznych i inne kombinacje. Również we wspomnianym poradniku Jak 
należy się reklamować? można znaleźć porady dotyczące obramowania. Autor poradni-
ka podawał, że reklama w obwódce „łatwiej rzuca się w oczy”. Uważał, że stosowanie 
obramowania to dobry sposób, ponieważ ogłoszenie zajmowało tyle samo miejsca, co 
ogłoszenie bez ramki 28. 
 Najprawdopodobniej najważniejszym, wizualnym elementem reklamy farmaceu-
tycznej była ilustracja dołączana do anonsu. Element ten pełnił dwie funkcje – zatrzy-
mywał wzrok czytelnika oraz łączył werbalną i wizualną stronę komunikatu 29. Ponad-
to rysunek podnosił walory estetyczne ogłoszenia. Pierwsze ogłoszenie z ilustracją 
pojawiło się w 1877 roku. Była to reklama esencji na oczy dra Rommershausena. Gra-
fika przedstawiała markę ochronną. 
 Ilustracje dołączane do ogłoszeń produktów leczniczych i wyrobów medycznych 
przedstawiały także efekt działania produktu leczniczego. Jako przykład można po-
dać reklamę pomady Phoenix – środka na porost włosów i wąsów prof. H. E. Schnei-
dereita. Grafika przedstawiała mężczyznę i kobietę, którzy stosowali pomadę.
 Ciekawym przykładem jest także reklama preparatu Kola-Dultz, „najlepszego po-
karmu natury dla mózgu i nerwów” 30, gdzie przedstawiono osobę chorą, przed i po 
zastosowaniu reklamowanego środka.

 28 Aljas, Jak należy się…, dz. cyt., s. 10-11.
 29 A. Łuczak, Retro reklama. Za kulisami warszawskiego biznesu reklamowego w XIX wieku, Warsza-
wa 2012, s. 106.
 30 http://www.kpbc.ukw.edu.pl/dlibra/publication?id=57432&tab=3 (stan z 30.08.2016), „Gazeta To-
ruńska”, 1910, nr 12, s. 3, ogłoszenie nr 46.
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Ryc. 6. Grafika dołączana do 
ogłoszenia pomady Phoenix

Źródło: http://www.kpbc.ukw.edu.pl/dlibra/
publication?id=35552&tab=3, Gazeta Toruń-
ska,rok 1888, nr 185, s. 4, ogłoszenie nr 341.

Ryc. 7. Grafika występująca w ogłoszeniu 
środka Kola-Dultz

Źródło: http://www.kpbc.ukw.edu.pl/dlibra/publication?id=57432&tab=3, 
Gazeta Toruńska, rok 1910, nr 12, s. 3,ogłoszenie nr 46.
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 Reklamy produktów leczniczych takich jak: środka Moessinger’a na chorobę gość-
cową i reumatyzm, balsamu A. Thierry’ego czy olejku eukaliptusowego K. Buchow-
skiego, przedstawiały z kolei osoby cierpiące na chorobę, na którą zalecany był dany 
produkt.
 Okazało się, że reklama prasowa jest bardzo bogatym źródłem wiedzy dla historii 
farmacji. Nie tylko w analizowanej przeze mnie „Gazecie Toruńskiej” popularna była 
reklama farmaceutyczna. Również w innych czasopismach przełomu XIX i XX wieku 
występowała reklama produktów leczniczych oraz wyrobów medycznych. Jako przy-
kład może posłużyć „Kurier Warszawski”. O reklamie w Królestwie Polskim na po-
czątku XX wieku szeroko opowiada Agnieszka Janiak-Jasińska w książce „Aby wpa-
dło w oko… O reklamie handlowej w Królestwie Polskim w początkach XX wieku 
na podstawie ogłoszeń prasowych”, do lektury której bardzo zachęcam. Ogłoszenia 
produktów leczniczych oraz wyrobów medycznych dostarczyły wielu cennych infor-
macji. Na ich podstawie możemy dowiedzieć się, na jakie choroby cierpiało ówczesne 
społeczeństwo oraz jakimi lekami je leczono. Ponadto reklama farmaceutyczna do-
starczyła informacji na temat występujących wówczas postaci leku, a nawet na okre-
ślenie, które z nich cieszyły się największą popularnością. Na podstawie ogłoszeń pro-
duktów leczniczych można było dowiedzieć się, jaki był skład niektórych preparatów, 
a także na tej podstawie stwierdzić, czy preparat mógł być rzeczywiście skuteczny. 
Można było przeanalizować używane wówczas w reklamie farmaceutycznej „chwyty 
marketingowe”.
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