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з ними сам на сам (пост-дебрифінг). 
Психологічний дебрифінг сприяє розумінню постраждалими причин 

своїх реакцій і усвідомленню дій, які необхідно реалізовувати для подолання 
наслідків травми. Для цього вирішуються наступні завдання [2, с. 91]: 

• «пропрацювання» вражень, реакцій та почуттів; 
• зниження індивідуального та групового напруження; 
• зменшення відчуття унікальності та патологічності власних 

реакцій на травматичну подію шляхом групового обговорення почуттів; 
• посилення групової підтримки, солідарності та розуміння; 
• підготовка до переживання тих реакцій та симптомів, які можуть 

виникнути згодом через травматичну подію; 
• визначення та мобілізація внутрішніх та зовнішніх ресурсів; 
• визначення засобів для подальшої самодопомоги та можливостей 

зовнішньої допомоги в разі необхідності. 
На основі вище сказаного, можна зробити висновок, що дебрифінг – 

це так звана «швидка допомога» після екстремальних ситуацій, своєрідна 
форма групової роботи з жертвами психотравмуючої ситуації. Перевагою 
дебрифінгу є те, що увага концентрується на реальних подіях, а 
інформацію надають безпосередні учасники стресових подій.  
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HISTORIA REKLAMY 

Reklama jak twierdzą jej najwięksi zwolennicy, istniała od zawsze, 
zmieniała się tylko forma w jakiej jest nam przekazywana. Momentem w 
którym jej istnienie było koniecznym, wydaje się czas kiedy to podaż zaczęła 
przewyższać popyt1. Sam termin reklama znajduje swój źródłosłów w języku 
łacińskim i wywodzi się od łacińskiego słowa reclamare, co oznacza hałasować, 

                                                
1 Z. Bajka, Historia mediów, Kraków 2008, s. 180. 
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robić wrzawę1. Odnieść to można do pierwotnego pojmowania zjawiska 
reklamy, jako robienie hałasu i zamieszania, wokół danego produktu, czy też 
wprost przywoływanie do kramów bądź warsztatu2. 

Precyzyjne ustalenie daty, początku reklamy nie jest możliwe. Uznajemy, 
że sięga początków wymiany towarowej, a więc czasów prehistorycznych. 
Babilońska tabliczka gliniana z około 3000 roku p.n.e. zawiera informacje o 
usługach oferowanych przez sprzedawcę maści, pisarza oraz szewca. Również z 
ruin Teb papirusy pokazywały, że starożytni Egipcjanie zapisywali podobnej 
treści wiadomości reklamowe, wykorzystując ten właśnie nośnik informacji. 
Grecy polegali na heroldach i towarzyszących im często muzykach, którzy 
wyśpiewywali obwieszczenia informujące o przybyciu statków z winem, 
przyprawami itp. instytucja herolda przyjęła się w wielu państwach 
europejskich3. W Grecji jednakowoż też znane były reklamy w formie pisemnej. 
Przed zbliżającymi się wydarzeniami sportowymi i kulturalnymi Grecy 
wywieszali odpowiednie informacje w formie, którą dziś można by uznać za 
pierwowzór plakatów i afiszy reklamowych4. Wiele informacji o reklamie 
wywodzi się ze starożytnego Rzymu, np. Pompei (gdzie w roku 79 p.n.e. 
wybuchł wulkan Wezuwiusz i pozostawił pod zastygłą lawą wiele cennych 
informacji). Znajdowano tam kamienne lub terakotowe szyldy reklamujące 
towary oferowane przez sklepy (wizerunek krowy w mleczarni, szynek u 
rzeźnika czy buta u szewca) oraz szyldy malowane na ścianach budynków5. 

W okresie średniowiecza mamy do czynienia z cechami, co 
uniemożliwiało inicjatywę własną poszczególnych rzemieślników, zrzeszenie w 
cechu powodowało ujednolicenie towarów jaki i przeciwdziałało konkurencji. 
Ustanowione były, również limity sprzedaży dziennej, jeśli dany rzemieślnik 
wysprzedał towar przewidziany na dany dzień, zamykał sklep. Tak wyglądało 
życie w średniowiecznym  Krakowie i w innych miastach Europy, choć dziś 
wydawałoby się to zaprzeczeniem teorii wolnego handlu6. Jak można się 
domyślić przeciwdziałało to pojawianiu się reklamy w średniowiecznym 
świecie. 

Średniowieczny czas przestoju reklamy zakończyło wynalezienie druku 
przez Jana Gutenberga. Może nie od razu spowodowało to rozkwit ogłoszeń 
reklamowych, lecz było początkiem prasy. Nie spowodowało to popularności 
reklamy, gdyż ciągle mieliśmy do czynienia ze społeczeństwem nie potrafiącym 
czytać, a co za tym idzie reklama nie była w stanie dotrzeć do zbyt dużej liczby 
odbiorców. Reklama zewnętrzna była również charakterystyczna dla 
europejskich gospód i zakładów usługowych. Miejscy gońcy i wywieszki na 
gospodach były najlepszym sposobem informowania o produkcie społeczeństw 
                                                
1 B. Kwarciak, Co trzeba wiedzieć o reklamie, Kraków 1997, s. 13-14. 
2 A. Kowal – Orczykowska, W niewoli reklamy? Percepcja ukrytych przesłań reklamy prasowej, Kraków 
2007, s. 13. 
3 Z. Bajka, dz. cyt., s. 180. 
4 P. Robertson, Co, gdzie, kiedy po raz pierwszy, tłum. E Kubikowska, T. Kubikowski, K. Środa, Warszawa 
1998, s. 34. 
5 R. Etienne, Życie codzienne w Pompejach, tłum. T. Kotula, Warszawa 1971, s. 99-100. 
6 A. Jelicz, Życie codzienne w średniowiecznym Krakowie, Kraków 1966, s. 111-112.  
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w większości niepiśmiennych1. Francuska gazeta Journal General d'Affisches 
może być uznane za prekursora reklamy prasowej, gdyż na jej łamach pojawiła 
się pierwsza reklama, datujemy to na rok 1612. W niedługim czasie reklamy 
przestały być drukowane tylko w czasopismach biur ogłoszeniowych, a w roku 
1658 pojawiła się pierwsza reklama w gazecie zajmującej się polityką. Miało to 
miejsce w londyńskiej gazecie Mercurius Politicus, a produktem promowanym 
była herbata. Poza kontynentem europejskim reklama prasowa miała swój 
debiut w Ameryce Północnej. W 1704 r. pierwsze handlowe ogłoszenie pojawiło 
się na łamach Boston New Letters. Kolejnym elementem rozkwitu reklamy, były 
teksty wierszowane lub krótkie opisy polecające dany produkt. W 1730 r. 
zamieszczono pierwszą wierszowaną reklamę czekolady we francuskiej gazecie 
Journal de la Cour. Jeszcze w wieku XVIII reklama była tylko dodatkiem do 
gazety i stanowiła jej marginalną treść. Jednak coraz większa popularność 
reklam, przyciągających czytelników żywością kolorów i pięknym słownictwem 
sprawiła, że od XIX wieku reklama stała się nieodzowną częścią wielu pism, 
gazet i czasopism. Była także adresowana do szerszej rzeszy odbiorców, a fakt, 
że coraz większa liczba osób potrafiła czytać sprawiła, że reklama miał coraz 
większą wartość2. 

Pojawianie się reklam w czasopismach spowodowało obniżenie ich cen, 
ponieważ większość kosztów wydania czasopism pokrywali ogłoszeniodawcy. 
Taka praktyka zaczęła stawać się coraz bardziej popularna ze względu na 
opłacalność dla wydawców. Pierwszą agencję reklamową założył Volney 
Palmer w roku 1843 w Filadelfii w Stanach Zjednoczonych. Działanie agencji 
jak i samego V. Palmera polegało na zbieraniu ogłoszeń od firm i umieszczaniu 
ich w konkretnych gazetach. Nie był to jeszcze etap kiedy agencja reklamowa 
była centrum kreatywno – doradczym co oznacza, że nie doradzały w której 
gazecie umieścić ogłoszenie lub w jakim czasie, aby uzyskać jak największe 
zainteresowanie i zysk z promowanych produktów3. 

Pierwsze kampanie marketingowe pojawiły się w wieku XIX. W tychże 
kampaniach reklamowano nowe produkty i ukazywano nowoczesny, zgodny 
z reklamą styl życia. Od tej pory reklama nie tylko miała na celu przedstawienie 
nowych produktów jaki i nowości technicznych, jak i zmianę życia konsumenta 
i wmówienie mu, że bez danego produktu jego życie nie będzie w pełni 
satysfakcjonujące oraz to, iż dany produkt jest niezbędny w jego życiu. 
Przykładem może być zamiana lampy naftowej na elektryczną lub parowozu na 
samochód4. 

W związku z powstawaniem w XIX wieku, dużej ilości fabryk i 
rozwojem przemysłu zaczęto wytwarzać bardzo podobne do siebie produkty. 
Spowodowało to pojawienie się na rynku prawie identycznych wyrobów, które 
producenci chcieli od siebie odróżnić. Efektem tego było stworzenie tzw. marki 
                                                
1 A. Kowal – Orczykowska, dz. cyt., s. 17. 
2 R. Wiszniowski, Reklama polityczna a komunikowanie masowe, [w:] Studia z teorii komunikowania 
masowego, pod red. B. Dobek – Ostrowskiej, Wrocław 1999, s. 85-86. 
3 A. Kowal – Orczykowska, dz. cyt., s. 18. 
4 N. Klein, No logo, tłum. H. Pustuła, Warszawa 2004, s. 23.  
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produktu, co miało gwarantować odróżnienie od setek podobnych artykułów. Na 
początku przejawiało się to nadaniem nazw niektórym produktom, tj. mydło, ryż 
czy kasza. Miało to pozwolić już na wstępie wyróżnić marki które posiadały 
konkretną nazwę. Teraz to owa nazwa miała stanowić gwarancję jakości 
produktu, wcześniej konsumenci decydując się na zakup określonego towaru 
kierowali się zaufaniem, do osoby która im konkretne artykuły sprzedawała. 
Nowość, która pojawiła się pod postacią nazw produktów, co było zjawiskiem 
zupełnie obcym  dla konsumentów, starano się złagodzić reklamami w 
swojskich i bliskich odbiorcy klimatach. W reklamie próbowano zawrzeć 
odwołanie do uczuć odbiorców, starano się ich wzruszyć, a nawet doprowadzić 
do euforii. Chciano aby osoby decydujące się na zakup określonego produktu 
czuły się z nim realnie związane. Zaczyna się tutaj epoka reklamy, która często 
za nas decyduje co kupimy1. 

Dodatkową zaleta ogłaszania się w XIX wieku był brak jakichkolwiek 
norm prawnych nakazujących podawanie informacji prawdziwych w ogłoszeniu 
reklamowym. Brak jakichkolwiek hamulców musiał oburzać zwłaszcza przy 
fałszowaniu działania leku, opisywanego w reklamie jako cudownie 
działającego na wszystkie dolegliwości.  W końcu jednak krytyka i skargi 
doprowadziły do powołania organów kontrolnych2. 

Na reklamę handlową w latach 1864-1914 w Królestwie Polskim i jej 
rozwój miało wpływ wiele czynników. Był to okres przełomowy pod względem 
politycznym, społecznym, a w największej mierze ekonomicznym. Jest to czas 
utracenia państwowości i suwerenności dla Rzeczpospolitej. Jednak w państwie 
nastąpił dynamiczny rozwój przemysłu, który wprowadził Królestwo Polskie 
w epokę industrializacji3. Spowodowało to wprowadzenie nowej jakości, w 
wielu aspektach życia społecznego. Co przyczyniło się do rozwoju reklamy na 
terenie Kongresówki. Dzięki rozwojowi przemysłu szybciej i na większą skalę 
drukowano gazety, a w nich umieszczano coraz większą liczbę reklam. Było to 
spowodowane potrzebą wypromowania pojawiających się nowych produktów. 
Ułatwienie przemieszczania się konsumentów i docierania do nich, za pomocą 
prasy, nowości w niej reklamowanych spowodowało, że klient miał możliwość 
wyboru i wiele niedostępnych wcześniej produktów trafiało w jego ręce. Na 
rozwój reklamy miała wpływ także narastająca konkurencja, ponieważ 
producenci chcieli by to właśnie ich wyroby trafiały do największej liczby 
odbiorców. Pojawiły się nowoczesne strategie promocyjne oraz nasiliła się 
reklama prasowa4. 

Reklama miała coraz większy wpływ na codzienne życie mieszkańców, 
była coraz bardziej zauważalna, a zamieszczanie ogłoszeń handlowych coraz 

                                                
1 Tamże, s. 25. 
2 N. Sauter, S. Newman, Reklama i plakat, przewodnik, tłum. B. Stokłosa, Warszawa 2012, s. 9. 
3 I. Pietrzak – Pawłowska, Przewrót przemysłowy i warunki industrializacji do 1918 roku, [w:] 
Uprzemysłowienie ziem polskich w XIX i XX wieku. Studia, materiały, pod red. I. Pietrzak – Pawłowskiej, 
Wrocław – Warszawa – Kraków 1970, s. 72. 
4 A. Łuczak, Retro reklama. Za kulisami warszawskiego biznesu reklamowego w XIX wieku, Warszawa 
2012, s. 17-18.   
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bardziej intensywne. Dla ówczesnych przedsiębiorców reklama prasowa była 
bardzo praktycznym rozwiązaniem i cenionym sposobem promocji. Była wręcz 
nazywana królową reklamy1. Z tego powodu większość ludzi gotowa 
zainwestować w reklamę, decydowała się na ogłoszenia prasowe. W Królestwie 
Polskim  największą popularnością, jeśli chodzi o ogłoszenia prasowe szczyciły 
się Kurier Warszawski i Tygodnik Ilustrowany. To właśnie reklamy prasowe a 
nie sprzedaż nakładu powodowały ich istnienie na rynku, wprost mówiąc 
utrzymywały je. Dochodziło do powiększania objętości gazety tylko dlatego by 
stworzyć, miejsce na kolejne reklamy. Niekiedy doprowadzało to, do tego, iż w 
gazetach tych więcej miejsca zajmowały ogłoszenia reklamowe niż treści 
publicystyczne. Jeszcze przed I Wojną Światową reklamy w Tygodniku 
Ilustrowanym zajmowały ponad 55% gazety, a w Kurierze Warszawskim nawet 
do 60% całej zawartości pisma2. Gdy gazeta miała dużą popularność wśród 
reklamodawców, nie zmieniała cen za zamieszczenie reklamy, przez wiele lat, 
można to zaobserwować aż do końca epoki, dawało jej to również możliwość 
wydruku drugiego wydania i rozprowadzania go bezpłatnie3. Wielu 
przedsiębiorców w tamtym czasie bardzo dobrze radziło sobie z planowaniem 
emisji reklam, niestety większość nie potrafiła stworzyć dobrej reklamy. 
Najwięcej problemów dla ogłoszeniodawców sprawiał tekst promocyjny 
produktu. Dlatego duża ich część korzystała z pomocy agencji reklamowych. 
Kolejnym problemem był wybór odpowiedniego czasopisma, ponieważ nie 
każda reklama nadawała się do ogólnopolskiej prasy.  Niektóre produkty 
powinny być reklamowane w lokalnej bądź specjalistycznej prasie. 
Doświadczony przedsiębiorca, wiedział gdzie umieścić daną reklamę, by ta 
trafiła do odpowiedniego odbiorcy, a jednocześnie jego produkty i usługi 
uzyskiwały odpowiedni rozgłos i promocję. Przykładowo reklamy rzeczy 
związanych z rolnictwem były umieszczane we Wsi Ilustrowanej, natomiast 
treści przeznaczone dla kobiet znajdowały się w czasopiśmie Bluszcz czyli 
piśmie przeznaczonym przede wszystkim dla nich4. 

Podczas I wojny światowej na terenach ziemi polskiej wydawane reklamy 
w prasie nie różniły się zbytnio od tych wcześniejszych jak i tych późniejszych. 
Jeśli weźmiemy gazetę z początku XX wieku lub tę z okresu „wielkiej wojny” 
znalezione w niej reklamy będą do siebie podobne. Najczęściej reklama w 
tamtych czasach składała się z nazwiska właściciela firmy, wynalazcy lub 
nazwy danego przedsiębiorstwa. Przedstawienie z nazwiska osoby, która 
reklamuje swój towar miała na celu nawiązanie szeroko pojętego kontaktu 
pomiędzy sprzedającym, a kupującym dany towar. Ze względu na rozwój 
technologii wykorzystywanych w drukarniach w reklamach pojawiało się więcej 
elementów graficznych przykuwających uwagę czytelnika. Sam towar był 

                                                
1 E. Łukasiewicz, Reklama, Warszawa 1913, s. 16. 
2 W. Ł. Macierzyński, Reklama handlowa w Gazecie Radomskiej w latach 1884-1917, Radom 2004, s. 
110 
3 A. Łuczak, dz. cyt., s. 118-119.   
4 A. Janiak – Jasińska, Aby wpadło w oko. O reklamie handlowej w Królestwie Polskim w początkach XX 
wieku na podstawie ogłoszeń prasowych, Warszawa 1998, s. 22. 
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reklamowany za pomocą prostych, chwytliwych haseł np. „ceny najniższe”, 
„doskonała jakość” czy „największy wybór”. Przekaz był prosty, a przypadłości 
i kłopoty, którym producenci byli gotowi zaradzić były nazywane bardzo 
dobitnie by każdy czytelnik nie miał problemów z odczytaniem wiadomości. W 
tamtym okresie najwięcej reklam dotyczyło medykamentów, ale coraz więcej 
ogłoszeń odnosiło się do sprzętu technicznego czy rzeczy związanych z modą. 

Czas w jakim zamieszczano reklamę miał bardzo duże znaczenie. 
Przedsiębiorcy preferowali do zamieszczania ogłoszeń niedzielę i święta czyli 
dni wolne od pracy. W takie dni liczba stron z ogłoszeniami nawet potrójnie 
zwiększała swoja objętość, powodowało to też większą sprzedaż tychże 
czasopism1. Kolejną rzeczą która miała wpływ na skuteczność reklamy był 
wybór miejsca w piśmie np. najbardziej preferowanym miejscem dla ogłoszenia 
była strona pierwsza, co powodowało wzrost ceny ogłoszenia handlowego. 
Tańsze zaś były ogłoszenia w środku czasopisma bądź na ostatniej stronie2. 

Reasumując reklamy prasowe w XIX i na początku XX wieku miały 
wiele zalet. Ważne było dostosowanie się do wyznaczonych zasad dotyczących 
zamieszczania ogłoszenia. Publikowanie reklam w gazetach nie było rzeczą 
drogą, a dzięki nim możliwe było dotarcie do szerokiego grona odbiorców. 
Dlatego też ogłoszenia prasowe w tym czasie były jedną z najważniejszych form 
promocji. Jednak zbyt duża ilość reklam, a także ich złe zastosowanie mogło 
spowodować skutek odwrotny od zaplanowanego. Większość takich reklam 
była ignorowana przez odbiorcę, a sama reklama nie zwracała uwagi 
konsumentów3. 

Artykuł Historia reklamy przedstawia rozwój reklamy poprzez wszystkie 
epoki historyczne. W krótki sposób ukazuje jakie znaczenie miała reklama 
w poszczególnych epokach i jaką formę przyjmowała. Dokładniej Autorka 
opisuje reklamę na ziemiach polskich oraz szczególną uwagę zwraca na reklamę 
prasową. Na tej podstawie ukazuje główne nurty w reklamie prasowej 
zmieniające się w poszczególnych latach. Nieopisana jest natomiast reklama 
współczesna, gdyż praca koncentruje się tylko na aspektach historycznych i w 
swych rozważaniach dociera do początku XX wieku.  

 
 

Ліана Ціліцінська  
Науковий керівник: к. і. н., доц. Гордієнко В. В. 

 
ОСОБИСТЕ ЖИТТЯ БОГДАНА ХМЕЛЬНИЦЬКОГО 

 
У статті проаналізовано духовно-етичну сторону особистого життя, 

родинних стосунків гетьмана, особливості основних рис характеру, 
психологія, ознаки неординарної особистості Богдана Хмельницького. 

Актуальність теми полягає в тому, що непересічна особистість 
                                                
1 Tamże, s. 25. 
2 A. Łuczak, dz. cyt., s. 120-121. 
3 E. Łukasiewicz, dz. cyt., s. 22. 


