
Wpływ napojów energetyzujących na efektywność myślenia 
twórczego. Motywacja do wykonywania zadań, wpływ pobudzenia 
psychofizycznego na twórczość : zestawienie bibliograficzne w wyborze 
 
Wybór i oprac. Bożena Lewandowska 
Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Kielcach, 2015 r. 
 
Objaśnienia skrótów dotyczących lokalizacji w Kielcach: 
PBW – Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka 
UJK – Uniwersytet Jana Kochanowskiego 
 
Myślenie twórcze - książki i rozdziały w książkach 
 
1. Andrukowicz, Wiesław : Wokół fenomenu i istoty twórczości / Wiesław 
Andrukowicz. - Toruń : Adam Marszałek, cop. 2000. - 190 s. : il. ; 24 cm 
Sygn. 231049 Wypożyczalnia PBW 
Czytelnia Pedagogiczna UJK 
Biblioteka UJK, magazyn parter 
 
2. Ciechanowska, Dorota : Twórczość w edukacji / Dorota Ciechanowska. - Szczecin 
: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, 2007. - 123, [2] s. : il. ; 24 
cm. - Bibliogr. s. 117-123. 
Spis treści: 1. Wybrane poglądy na temat możliwości wspomagania potencjału inteligencji; 2. 
Komponenty współczesnego rozumienia myślenia twórczego na gruncie nauk społecznych; 
2.1. Twórczość w psychologii asocjacjonizmu; 2.2. Twórczość w psychologii postaci; 2.3. 
Twórczość w podejściu behawiorystycznym; 2.4. Twórczość w koncepcjach 
psychodynamicznych; 2.5. Poglądy na twórczość w psychologii humanistycznej; 2.6. 
Rozumienie twórczości w psychologii poznawczej; 3. Komponenty myślenia twórczego; 3.1. 
Definicje twórczości; 3.2. Aktywność własna; 3.3. Aktywność twórcza; 3.4. Proces twórczy; 
3.5. Myślenie twórcze; 3.6. Wielowymiarowe ujęcie twórczości; 4. Rozwijanie kreatywności; 
4.1. Możliwości rozwijania postawy twórczej; 4.2. Uczeń kreatywny; 4.3. Bariery procesu 
twórczego; 5. Twórczość w procesie kształcenia; 5.1. Rola nauczyciela w stymulowaniu 
aktywności twórczej; 5.2. Stymulowanie czynników postawy twórczej uczniów klas 
początkowych; 5.3. Psychodydaktyka kreatywności. 
Czytelnia Pedagogiczna UJK 
Biblioteka UJK, wolny dostęp, 1 p. 
 
3. Dobrołowicz, Witold : Psychologia twórczości : (w zarysie) / Witold Dobrołowicz. - 
Kielce : Wyższa Szkoła Pedagogiczna im. Jana Kochanowskiego, 1982. - 195, [5] s. : 
rys., wykr. ; 21 cm. - Bibliogr. s. 192-195 
Zawiera m.in.: Proces twórczy i jego determinanty. Twórczość a wyobrażenia i myślenie. 
Twórczość jako rozwiązywanie problemów. Rola uwagi, emocji i motywacji procesie 
twórczym. 
Sygn. 161301 Czytelnia PBW 
Sygn. 161303-161305,  197453, 235723 Wypożyczalnia PBW 
. 
4. Dydaktyka twórczości : koncepcje, problemy, rozwiązania / red. Krzysztof Szmidt.- 
Kraków : Oficyna Wydawnicza "Impuls", 2005. - 379, [1] s. : wykr. ; 24 cm 
Czytelnia Pedagogiczna UJK 
 



5. Grabowska, Anna : Procesy percepcji / Anna Grabowska, Wanda Budohoska. 
Myślenie i rozwiązywanie problemów. Podejmowanie decyzji / Józef Kozielecki.- 
[Wyd. 2]. - Warszawa : Wydaw. Naukowe PWN, 1995. - 197, [3] s. : fot., rys., wykr. ; 
24 cm 
Zawiera m.in.: rozdział II. Myślenie i rozwiązywanie problemów (definicja terminu, rola 
myślenia w rozwiązywaniu problemów, analiza sytuacji problemowej, strategia 
rozwiązywania problemów, przeszkody w rozwiązywaniu problemów, myślenie twórcze i 
nietwórcze). 
Sygn. 218076, 218077, 218712, 218713 Wypożyczalnia PBW 
Sygn. 210792 Czytelnia PBW [Wyd. z 1992 r.] 
 
6. Kubicka, Dorota :Twórcze działanie dziecka w sytuacji zabawowo-zadaniowej / 
Dorota Kubicka. - Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2003. 
Czytelnia Pedagogiczna UJK 
Biblioteka UJK, magazyn parter 
 
7. Nęcka, Edward : Proces twórczy i jego ograniczenia / Edward Nęcka. - Wyd. 2. 
popr. – Kraków  : Oficyna Wydawnicza "Impuls" , 1995. - 208 s. ; 24 cm. - Bibliogr. s. 
193-208 
Zawiera m.in.: psychologiczne koncepcje procesu twórczego. Twórcze operacje umysłowe: 
rozumowanie dedukcyjne i indukcyjne, metaforyzowanie, dokonywanie skojarzeń, 
abstrahowanie, dokonywanie transformacji. Zasilanie procesów twórczych: uwaga i stany 
świadomości, zasilanie energetyczne – natchnienie. Przeszkody w procesie twórczym: 
zapobieganie, przerywanie, zakłócanie, ograniczanie. 
Sygn. 220041 Czytelnia PBW 
Sygn. 220829 Wypożyczalnia PBW 
 
8. Nęcka, Edward : Psychologia twórczości / Edward Nęcka. - Gdańsk : Gdańskie 
Wydawnictwo Psychologiczne, 2001. - 256 s.: tab., rys., wykr. ; 24 cm. - Bibliogr. 
s.227-241 
Zawiera m.in.: rozdział 4: Emocje i motywacje w twórczości (emocje w procesie twórczym, 
emocje sprzyjające twórczości, nastrój a ilościowe i jakościowe wyniki rozwiązywania 
problemów, czy twórczość może być odpowiedzią na frustrację? Emocje kierujące procesem 
twórczym. Emocjonalne koszty twórczości. Motywacja a procesy twórcze). 
Sygn. 231780 Czytelnia PBW 
Sygn. 231781, 232141, 232142 Wypożyczalnia PBW 
 
9. Nęcka, Edward : Struktura operacji intelektualnych a twórczość // W: Psychologia i 
poznanie pod red. Marii Materskiej i Tadeusza Tyszki. - Wyd. 2 zm. - Warszawa : 
Wydawnictwo Naukowe PWN, 1997. - rys., wykr. ; 24 cm. - Bibliogr. przy rozdz. – 
S.179-196 
Sygn. 223843 Czytelnia PBW 
Sygn. 223844, 226438 Wypożyczalnia PBW 
 
10. Pedagogika kreatywna wyzwaniem edukacji XXI wieku / red. Ewa Smak. - 
Opole : Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego, 2010. - 382 s. : il. ; 24 cm 
Publikacja składa się z czterech rozdziałów, w których osią rozważań jest twórczość, 
kreatywność, edukacja, szkoła oraz style kierowania rozwojem i wyzwalaniem cech 
kreatywnych u dzieci i młodzieży. Rozdział pierwszy przedstawia teoretyczne i 
metodologiczne rozważania na temat edukacji kreatywnej oraz jej funkcjonowania we 
współczesnej szkole. W części drugiej pt. "Obszary kreatywności w edukacji" znalazły się 
wystąpienia prezentujące problematykę kreatywności w różnych dziedzinach wiedzy. 



Zamieszczono również prace ukazujące uwarunkowania rozwoju postawy kreatywnej. 
Rozdział trzeci - "Pedagogika kreatywna a wspieranie rozwoju dzieci i młodzieży", obrazuje 
wielostronne możliwości pedagogiki kreatywnej w zakresie efektów rozwojowych i 
wyzwalania potencjału twórczego. W części czwartej, tj. "Nauczyciel kreatywny w polskiej 
rzeczywistości edukacyjnej", ukazano nauczyciela jako inicjatora innowacyjnych rozwiązań w 
zakresie rozwijania kreatywności. 
Czytelnia Pedagogiczna UJK 
 
11. Piskorz, Zbigniew : Pobudzenie myślenia twórczego / Zbigniew Piskorz // „Acta 
Universitatis Wratislaviensis. Prace Psychologiczne”. - [Nr] 34 (1993), s. 111-119 
Metody stymulowania twórczego. 
Czytelnia Pedagogiczna UJK 
 
12. Stypułkowska, Jolanta : Myślenie twórcze / Jolanta Stypułkowska, Daniela 
Galińska // W: Wybrane zagadnienia z psychologii : praca zbiorowa / pod red. 
Stanisława Sieka. - Siedlce : Wydawnictwa Uczelniane WSR-P, 1994. - S. 24-36 
Sygn. 231249 Wypożyczalnia PBW 
 
13. Szmidt, Krzysztof J. : Pedagogika twórczości. - Wyd. 2 poszerz. - Gdańsk : 
Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, 2013. - 734 s. : il. ; 24 cm. - Bibliogr. s. 674-
714. Indeksy. 
Przedstawiono zadania i problematykę pedagogiki twórczości. Opisano cele, 
dziedziny pedagogiki twórczości oraz jej ujęcie przez różnych autorów. Podano zarys 
jej rozwoju w Polsce. Scharakteryzowano: pojęcie, aspekty, poziomy i teorie 
twórczości (klasyczne, poznawcze, systemowe, humanistyczne, postaw twórczych, 
twórczości codziennej). Zwrócono uwagę na twórczość dzieci i młodzieży oraz 
wychowanie w twórczości, wpływ rodziny i środowiska społeczno-kulturowego na 
rozwój twórczy dzieci. Podano zasady, metody nauczania i sposób prowadzenia 
badań w zakresie dydaktyki twórczości. Zaprezentowano wybrane programy 
wychowania do twórczości. 
 
14. Tokarz, Aleksandra : Dynamika procesu twórczego / Aleksandra Tokarz. - 
Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, cop. 2005. - 268 s. ; 23 cm.- 
Bibliogr. s. 243-268 
Biblioteka UJK, magazyn parter 
 
15. Tokarz, Aleksandra : Emocje i ich stymulatory w przebiegu myślenia 
twórczego // W: Stymulatory i inhibitory aktywności twórczej : praca zbiorowa / pod 
red. Aleksandry Tokarz ; Uniwersytet Jagielloński w Krakowie. Instytut Psychologii. - 
Kraków : SAWW, 1991. – S. 96-107 
Czytelnia Pedagogiczna UJK 
 
16. Uszyńska-Jarmoc, Janina : Twórcza aktywność dziecka : teoria - 
rzeczywistość - perspektywy rozwoju / Janina Uszyńska-Jarmoc. - Białystok : "Trans 
Humana”, 2003. - 237 s. : rys. ; 21 cm. - Bibliogr. s. [223]-237 
Czytelnia Pedagogiczna UJK 
Biblioteka UJK, wolny dostęp zwarte 
 



Myślenie twórcze – artykuły w czasopismach 
 
17. Czarnocki, Marcin : Wpływ stanu emocjonalnego na efektywność myślenia 
twórczego / Czarnocki Marcin, Siekierzyński Witold // „Psychologia Wychowawcza”. - 
2000, nr 2/3, s.128-134. - Bibliogr., sum. 
Wyniki badania eksperymentalnego, w którym porównywano płynność i giętkość rozwiązań 
zadań kategorycznych w trzech sytuacjach: wzbudzenia nastroju pozytywnego, 
negatywnego i sytuacji neutralnej. 
Czytelnia PBW 
 
18. Drwal R. Ł. : Wpływ procesów emocjonalnych na wydajność myślenia 
twórczego // „Przegląd Psychologiczny”. – 1973, nr 2, s. 157-173 
Zawiera: procesy emocjonalne, wpływ aktywacji, motywacji, stresu na myślenie twórcze.  
 
19. Głuszak, Anna : Miejsce i rola procesu twórczego w historii psychologii / Anna 
Głuszak // „Przegląd Edukacyjny”. - 2012, [nr] 3, s. 7-11 
Definicje pojęcia twórczości. Poznawcze składniki procesu twórczego. Percepcja, 
wyobraźnia, kategoryzowanie, pamięć oraz myślenie w odniesieniu do procesu 
twórczego. Związki twórczości z osobowością. Koncepcje i badania wyodrębniające 
indywidualne cechy twórców. 
 
20. Kolańczyk, Alina : Emocjonalne wyznaczniki stylu i plastyczności myślenia / 
Kolańczyk Alina, Świerzyński Robert // „Przegląd Psychologiczny”. - 1995, nr 3/4, s. 
279-304. - Bibliogr., sum. 
Mechanizm emocjonalny stylu oraz plastyczności myślenia. Opis i wyniki badań. 
 
21. Kondrat, Dorota : Myślenie twórcze. [Cz. 1] / Dorota Kondrat // „Remedium”. - 
2006, nr 5, s. 8-9 
Zalety rozwijania twórczego myślenia i wspierania osobowości twórczych. Kryteria 
twórczości, etapy twórczości. 
 
22. Kondrat, Dorota : Myślenie twórcze. Cz. 2 / Dorota Kondrat // „Remedium”. - 
2006, nr 7/8, s. 14-15 
Bariery utrudniające realizację w procesie twórczym. Twórcze myślenie. 
 
23. Kolańczyk, Alina : Emocjonalne wyznaczniki stylu i plastyczności myślenia / 
Kolańczyk Alina, Świerzyński Robert // „Przegląd Psychologiczny”. - 1995, nr 3/4, s. 
279-304. - Bibliogr., sum. 
Mechanizm emocjonalny stylu oraz plastyczności myślenia. Opis i wyniki badań. 
Brak w Kielcach 
 
24. Kozłowski, Tomasz : Ułuda racjonalności? : o emocjonalnych podstawach 
społecznego funkcjonowania człowieka / Tomasz Kozłowski // „Kultura i 
Społeczeństwo”. - 2006, nr 1/2, s. [129]-152 
Rozum i emocje a struktura mózgu. Emocjonalna natura poznania i zachowań społecznych. 
 
25. Krzemionka-Brózda, Dorota : Słodkiego, twórczego życia / Dorota 
Krzemionka-Brózda, Dariusz Ryń // „Charaktery”. - 2006, nr 4, s. 10-16 
Twórcze życie i praca. Myślenie kreatywne. 
 



26. Lebioda, Anna : Kształtowanie umiejętności twórczego myślenia / Anna 
Lebioda, Martyna Dobrowolska // „Remedium”. - 2005, nr 11/12, s. 28-29 
Twórczość jako cecha osoby, myślenie twórcze, zasady twórczego myślenia. 
 
27. Maliński, M. : Stworzeni do twórczości / M. Maliński // „Wychowawca”. - 1997, 
nr 1, s.7-9 
Odbudowywane własnej tożsamości, myślenie twórcze i twórcze działanie. 
 
28. Marchwicka, Ewa : Myślenie twórcze jako cel współczesnej edukacji / Ewa 
Marchwicka // „Nowa Szkoła”. - 1998, nr 9, s.4-11 
Rozwijanie naturalnej kreatywności u dzieci. 
 
29. Ostrowska, Anna : Czy warto być kreatywnym? / Anna Ostrowska // „Edukacja 
i Dialog”. - 2004, nr 9, s. 21-25 
Myślenie dywergencyjne. 
 
30. Pankow, Katarzyna : Twórczość i jej wymiary / Katarzyna Pankow // „Dyrektor 
Szkoły”. - 2001, nr 6, s. 18-19 
Ciekawość poznawcza, myślenie dywergencyjne i wyobraźnia jako elementy postawy 
twórczej. 
 
31. Piskorz, Zbigniew : Pobudzenie myślenia twórczego / Zbigniew Piskorz // “Acta 
Universitatis Wratislaviensis. Prace Psychologiczne”. - [Nr] 34 (1993), s. 111-119 
Metody stymulowania twórczego. 
 
32. Sajdak, Anna : Edukacyjny "tuning" kreatywnego myślenia / Anna Sajdak // 
„Horyzonty Wychowania”. - 2009, [nr] 8(16), s. 61-[76] 
Świadome podejmowanie działań skierowanych na wspomaganie i stymulowanie zdolności 
twórczego myślenia ucznia. 
 
33. Sikorski, Wiesław : Kształtowanie twórczego myślenia / Wiesław Sikorski // 
„Edukacja i Dialog”. - 1998, nr 6, s. 53-58 
Dostęp online 
http://www.eid.edu.pl/archiwum/1998,96/czerwiec,140/ksztaltowanie_tworczego_mys
lenia,737.html   
 
34. Sobierajska, Elżbieta : Kształtowanie twórczego myślenia młodzieży / Elżbieta 
Sobierajska // „Wychowanie na Co Dzień”. - 2001, nr 4/5, s. 33 
Cechy procesu myślenia. Charakterystyka operacji umysłowych. 
 
35. Stawinoga, Renata : Istota i mechanizmy aktywności twórczej / Renata 
Stawinoga // „Życie Szkoły”. - 2001, nr 2, s. 73-80 
Dziecko i twórczość. Związek myślenia i wyobraźni z aktywnością twórczą. 
 
36. Stawinoga, Renata : Wartość myślenia twórczego / Renata Stawinoga // 
„Grupa i Zabawa”. - 2002, nr 1/2, s. 23-27 
Twórcze myślenie jako właściwość postawy twórczej. 
 



37. Stypułkowska, Jolanta : Czynniki środowiskowe w myśleniu twórczym / Jolanta 
Stypułkowska // „Problemy Poradnictwa Psychologiczno-Pedagogicznego”. - 2002, nr 
1/2, s. 32-42 
Badania z zakresu wpływu środowiska na działanie i myślenie twórcze. 
 
38. Szmidt, Krzysztof J. : Ciekawość - pierwszy stopień do twórczości / Krzysztof 
J. Szmidt // „Psychologia w Szkole”. - 2009, nr 1, s. 67-77 
Skuteczne przekształcanie krótkotrwałego zaciekawienia uczniów w motywację poznawczą 
do uczenia się czy aktywności twórczej. Warunki pobudzania ciekawości. Zasady 
stymulowania i rozwijania myślenia pytajnego uczniów. 
 
39. Szymborski, Krzysztof : Widzą, czego inni nie widzą / Krzysztof Szymborski // 
„Charaktery”. - 2003, nr 10, s. 24-25 
Związek między szaleństwem a geniuszem. Związek twórczego myślenia z psychicznymi 
zaburzeniami. 
 
40. Świętochowski, W.: Lęk a typ zachowania „A” jako inhibitory zachowań 
twórczych / W. Świętochowski // W: „Psychologia Wychowawcza”. – 1996, nr 2, s. 
109-115 
 
41. Tokarz, Aleksandra : Poczucie humoru a aktywność twórcza człowieka / 
Aleksandra Tokarz // „Psychologia Wychowawcza”. – 1991, nr 4, s. 299-311 
 
42. Weigmann, Katrin : Między ciałem a umysłem / Katrin Weigmann ; tł. 
Magdalena Nowakowska // „Charaktery”. - 2013, nr 3, s. 80-84 
Wpływ doznań cielesnych na ludzkie emocje, oceny oraz procesy myślenia. Reakcje mózgu 
na pojęcia abstrakcyjne. Wpływ dźwięków na myślenie i nastrój. Przestrzenne 
porządkowanie liczb. 
 
43. Wróblewski, Jakub : Co nagle, to olśnienie / Jakub Wróblewski // „Charaktery”. 
- 1998, nr 5, s.17 
Teoria inkubacji - przerwanie pracy nad problemem sprzyja jego rozwiązaniu. 
 
44. Zielińska, Alina : Myślenie twórcze czy aktywność? / Alina Zielińska // „Język 
Polski w Szkole IV-VI”. - R. 12, nr 4 (2010/2011), s. 68-73 
Wyjaśnienie czym jest twórczość, proces twórczy, jakie są cechy osoby twórczej. Odpowiedź 
na pytanie, jak nauczyciel może rozbudzić kreatywność uczniów. 
 
Napoje energetyzujące - książki i rozdziały w książkach  
 
45. Fürweger, Wolfgang : Prawdziwa historia sukcesu Dietricha Mateschitza 
twórcy Red Bulla / Wolfgang Fürweger ; [tł. Urszula Szymanderska i Sergiusz 
Lipnicki]. - Warszawa : Olé - Grupa Wydawnicza Foksal, cop. 2014. - 207 s. ; 24 cm. 
Magazyn Książek   II 2.793.959  Biblioteka Narodowa   
Magazyn Książek   II 2.821.551 A Biblioteka Narodowa    
 
46. Janiszewski, Włodzimierz : Napoje energetyzujące i wzmacniające - 
współczesne "dopalacze" // W: Narkomania : zjawisko, zagrożenia / red. nauk. 
Mariusz Jędrzejko -  Warszawa : Oficyna Wydawnicza ASPRA-JR, 2008. - S. 149-
156 
 



47. Narkomania : zjawisko, zagrożenia / red. Mariusz Jędrzejko. - Warszawa : 
Oficyna Wydawnicza Aspra-JR ; Pułtusk : Akademia Humanistyczna im. A. 
Gieysztora, 2008. - 208, [1] s. : il. ;24 cm. – (Człowiek i Zagrożenia). - Bibliogr. s. 
201-204. Indeks 
Spis treści: I. Narkomania - próba diagnozy zjawiska w Polsce. Wybrane problemy 
przestępczości narkotykowej. II. Wybrane problemy teorii uzależnień. III. Substancje 
psychoaktywne a zdrowie - problemy definicyjne i przedmiotowe. IV. Jak działają narkotyki? 
V. Charakterystyka wybranych substancji psychoaktywnych. VI. Wpływ substancji 
psychoaktywnych na zdrowie i zachowania człowieka. VII. Napoje energetyzujące i 
wzmacniające - współczesne "dopalacze". VIII. Akty prawne odnoszące się do leczenia 
narkomanii. IX Narkomania w perspektywie etyczno-moralnej. 
 
48. Woronowicz, Bohdan Tadeusz : Uzależnienia : geneza, terapia, powrót do 
zdrowia /. - Poznań : Media Rodzina ; Warszawa : Wydawnictwo Edukacyjne 
Parpamedia, cop. 2009. - 628 s. : il. ;25 cm. - Bibliogr. s. [555]-568 
Spis treści: 1. Alkohol (mity i prawdy o alkoholu, podstawowe wiadomości o alkoholu, 
reakcje organizmu na alkohol, dlaczego ludzie piją i uzależniają się, zapobieganie 
uzależnieniom, picie alkoholu a zdrowy rozsądek, problemy zdrowotne, identyfikacja 
osób z problemem alkoholowym, droga ku uzależnieniu, uzależnienie jako choroba, 
motywowanie do zmiany, interwencje, leczenie, picie kontrolowane czy abstynencja?, 
specyficzne grupy pacjentów, skuteczność leczenia, dylematy terapeutów 
uzależnień, osoby uzależnione jako terapeuci, historia lecznictwa odwykowego w 
Polsce, ruchy samopomocowe, ruchy trzeźwościowe, współuzależnienie, dzieci 
alkoholików, alkohol i przemoc, alkohol w miejscu pracy, alkohol a prowadzenie 
pojazdów mechanicznych, wybrane zagadnienia prawne, o czym jeszcze warto 
wiedzieć). 2. Inne substancje psychoaktywne (leki, nikotyna, kofeina i teina, 
pochodne makowca, amfetamina, kokaina, pochodne konopi, substancje wziewne, 
substancje halucynogenne, kwas v-hydroksymasłowy, steroidy, napoje 
energetyzujące i inne dopalacze, przeciwdziałanie narkomanii). 3. Zaburzenia 
nawyków i popędów (patologiczny hazard, uzależnienia od komputera i internetu, 
zaburzenia odżywiania się, erotomania, pracoholizm, kupnoholizm, nowe 
uzależnienia). 
 
Napoje energetyzujące - artykuły w czasopismach 
 
49. Cyraniak, Jan : Szatan nie krzepi / Jan Cyganiak // W: „Gazeta Polska”. - 
2012, nr 35, dod. Egzorcysta, s. 5 
Napój energetyczny "Demon". 
 
50. Gliniak, Halina : Napoje dla osób aktywnych fizycznie - wpływ na kondycję 
psychofizyczną organizmu / Halina Gliniak // „Ekonatura”. - 2014, nr 6, s. 6-7 
 
51. Halińska, Maria : Energia w puszce / Maria Halińska // „Psychologia w Szkole”. 
- 2013, nr 2, s. 100-103 
Napoje energetyczne to bezalkoholowe drinki, które mają zwiększać stymulację fizyczną i 
umysłową. Piją je kierowcy pokonujący długie trasy, studenci zakuwający do sesji, 
wyczynowi sportowcy i nastolatki. A jak jest naprawdę? Napoje energetyczne mogą 
zaszkodzić organizmowi. Badania Mazowieckiego Centrum Profilaktyki Uzależnień pokazały, 
że co dziewiąty gimnazjalista wypija napój energetyzujący w drodze do szkoły. Co piąty pije 
go kilka razy w tygodniu. Specjaliści ostrzegają – jedna puszka napoju energetycznego to dla 
dziecka odpowiednik kilku filiżanek mocnej kawy! Skutki przedawkowania energy drinków. 



52. Jakowienko, Paulina : Tradycyjne i innowacyjne napoje ziołowe / Paulina 
Jakowienko // „Ekonatura”. - 2010, nr 5, s. 5-6 
Spektrum działania napojów ziołowych na ludzki organizm (herbaty gorące i mrożone, soki, 
syropy, napoje z jogurtu, koktajle, napoje energetyzujące). 
 
53. Janiszewski, Włodzimierz : Substancje enegretyzujące - "dopalacze" / 
Włodzimierz Janiszewski // „Problemy Narkomanii”. - 2007, nr 4, s. 59-73 
 
54. Jaworski, Mariusz : Związek picia napojów typu cola ze stosowaniem innych 
używek przez młodzież i młodych dorosłych / Mariusz Jaworski, Sandra Gustek, 
Małgorzata Barcz // „Alkoholizm i Narkomania”. - 2013, nr 4, s. 349-364. - Bibliogr. 
 
55. Stodolak, Sebastian : Bestia na Frugo / Sebastian Stodolak // „Wprost”. - 
2012, nr 17/18, wyd. spec., s. 54-57 
Napoje energetyczne. 


