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Wydawnictwa zwarte 

 
1. Cekiera, Czesław : Tytoń / Czesław Cekiera. - Lublin : Wydawnictwo KUL : 

"Gaudium", 2005. - 174 s. : il. ; 17 cm. - Bibliogr. s. 151-164. – (Uzależnienia : 
fakty i mity) 
Sygn. 241904 Czytelnia  

 
2. Cekiera, Czesław : Toksykomania : narkomania, alkoholizm, nikotynizm / 

Czesław Cekiera. - Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1985. - 
299, [1] s. : wykr. ; 21 cm. - Bibliogr. s. 276-291 
Sygn. 194725 Czytelnia 

 
3. Cox, W. Miles : Osobowość nałogowa / W. Miles Cox ; [tł. Adam Bujnik]. - 

Warszawa : "Profi", 1995. - 89, [7] s. : il. ; 24 cm. – (Encyklopedia Wiedzy o 
Uzależnieniach) 
Sygn. 247443 Czytelnia 

 
4. Guerreschi, Cesare : Nowe uzależnienia / Cesare Guerreschi ; wstęp Mario 

Marazziti ; przeł. Anna Wieczorek-Niebielska. - Kraków : "Salwator", cop. 
2006. - 316, [3] s. ; 20 cm. - Bibliogr. przy rozdz. 
Sygn. 240799 Czytelnia 

 
5. Erickson, Carlton K. : Nauka o uzależnieniach : od neurobiologii do 

skutecznych metod leczenia / Carlton K. Erickson ; przeł. Jerzy Vetulani. - 
Warszawa : Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego, cop. 2010. - 299 s. : 
il. ; 24 cm. - Bibliogr. s. 280-294 
Sygn. 250910 Czytelnia 

 
6. Friedland, Bruce : Emocje i myśli / Bruce Friedland ; [tł. Adam Bujnik]. - 

Warszawa : Profi, 1995. - 120 s., A-H : il. ; 24 cm. – (Encyklopedia Wiedzy o 
Uzależnieniach) 
Sygn. 247440 Czytelnia 

 
7. Imielski, Wojciech Jerzy : Zaburzenia psychiczne i emocjonalne : przewodnik 

popularnonaukowy / Wojciech Jerzy Imielski. - Warszawa : Scholar, cop. 
2010. - 377, [1] s. : il. ; 21 cm. - Bibliogr. przy niektórych rozdz. 
Sygn. 247458 Wypożyczalnia 

 
8. Jampolsky, Lee : Leczenie uzależnionego umysłu / Lee Jampolsky ; [przekł. z 

ang. Alicja Bartosiewicz, Agata Szewczyk, Katarzyna Wilczek]. - Warszawa : 
Jacek Santorski & CO, 1992. - 200, [2] s. : rys. ; 17 cm. 
Sygn. M 212183 Wypożyczalnia 
Sygn. M 216669 Wypożyczalnia 



 
9. Jampolsky, Lee : Leczenie uzależnionego umysłu / Lee Jampolsky ; przekł. 

Alicja Bartosiewicz, Agata Szewczyk, Katarzyna Wilczek. - Warszawa : Jacek 
Santorski & Co, 2004. - 223, [4] s. ; 18 cm. – (Książki, które Pomagają Żyć) 
Sygn. 237943 Wypożyczalnia 

 
10. Kompendium wiedzy o profilaktyce / United Nations Interregional Crime and 

Justice Research Institute ; red. Anna Marczak-Krupa ; aut.Maria Elena 
Andreotti ; tł. z ang. Adam Bujnik [et al.] - Warszawa : Biuro ds. Narkomanii, 
1996. - 174 s.: il., rys., wykr. ; 30 cm 
Sygn. 231495 Czytelnia 
Sygn. A 245948 Wypożyczalnia 

 
11. Matczak, Beata : W kalejdoskopie nałogów, czyli Co łączy alkoholika, 

hazardzistę i telemaniaka / Beata Matczak. - Sosnowiec : Wydawnictwo 
Projekt-Kom, 2008. - 169 s. ; 21 cm. - Bibliogr. s. 150-160 
Sygn. 251899 : książka w opracowaniu 

 
12. Moczydłowska, Joanna : Profilaktyka w szkole dla młodzieży niedostosowanej 

społecznie : elementy programu i scenariusze zajęć dla uczniów klas VI szkół 
podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych / Joanna 
Moczydłowska, Izabela Pełszyńska. - Rzeszów : "Fosze", [2004]. - 95 s. : rys., 
tab. ; 24. - Bibliogr. s.57-58 
Sygn. 239252 Czytelnia 

 
13. Oblicza współczesnych uzależnień / red. nauk. Lidia Cierpiałkowska ; 

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. - Poznań : Wydawnictwo 
Naukowe UAM, 2006. - 268 s. ; il. ; 25 cm. 
Sygn. 243803 Czytelnia 

 
14. Pospiszyl, Irena : Patologie społeczne / Irena Pospiszyl. - Warszawa : 

Wydawnictwo Naukowe PWN, 2008. - 362, [1] s. ; 24 cm. - Bibliogr. s. 334-
347. Indeksy. – (Resocjalizacja) 
Sygn. 245570 Czytelnia 

 
15. Problemy społeczno-wychowawcze w środowisku młodzieży / pod red. Wandy 

Bobrowskiej-Nowak i Andrzeja Radziewicza-Winnickiego. - Katowice : 
Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, 1986. - 132, [3] s. : rys., wykr.. ; 24 cm. 
– (Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Prace 
Pedagogiczne, 0208-5429 ; 21) 
Sygn. 183243 Wypożyczalnia 
Sygn. 185104 Wypożyczalnia 

 
16. Problemy zagrożenia młodzieży uzależnieniem. Z doświadczeń praktyków. Z. 

2 / red. Jacek Kamiński ; Centralny Ośrodek Metodyczny Poradnictwa 
Wychowawczo-Zawodowego Ministerstwa Edukacji Narodowej. - Warszawa : 
Agencja Informacji Użytkowej, 1990. - 111 s. ; 20 cm. 
Sygn. 208816 Czytelnia 
Sygn. 208817 Wypożyczalnia 

 



17. Problemy zagrożenia młodzieży uzależnieniem / red. Jacek Kamiński. - 
Warszawa : "Epoka", 1989. - 140 s. ; 21 cm. – (Problemy 1) 
Sygn. 205147 Czytelnia 
Sygn. 205148 Wypożyczalnia 

 
18. Psychopatologia i psychoprofilaktyka : przejawy narkomanii, alkoholizmu, 

przemocy, zaburzeń psychicznych w rodzinie i szkole oraz możliwości im 
przeciwdziałania : materiały z ogólnopolskiej konferencji naukowej 
zorganizowanej przez Instytut Pedagogiki Społecznej Wyższej Szkoły 
Pedagogicznej w Częstochowie 19-21.10.1999 r. / red. Andrzej Margasiński, 
Beata Zajęcka. - Kraków : Oficyna Wydawnicza "Impuls" , 2000. - Bibliogr. po 
rozdziałach 
Materiał oparty głównie na badaniach 
Sygn. 229745 Czytelnia 
Sygn. 229589 Wypożyczalnia 
Sygn. 229590 Wypożyczalnia 

 
19. Śledzianowski, Jan : Uzależnienia wśród dzieci i młodzieży szkolnej / Jan 

Śledzianowski. – Kielce : Wydawnictwo Akademii Świętokrzyskiej, 2004 . - 

407, [1] s. : tab. wykr. ; 24 cm.- Bibliogr. s.349-367 
Sygn. 238185 Czytelnia 
Sygn. 238216 Wypożyczalnia 

 
20. Woronowicz, Bohdan Tadeusz : Uzależnienia : geneza, terapia, powrót do 

zdrowia / Bohdan T. Woronowicz. - Poznań : Harbor Point Media Rodzina ; 
Warszawa : Wydawnictwo Edukacyjne Parpamedia, cop. 2009. - 628 s., [1] k. 
tabl. złoż. : il. ; 25 cm. 
Sygn. 245941 Czytelnia 
Sygn. 247050 Wypożyczalnia 

 
21. Zagrożenia wychowawcze XXI wieku / red. Adam Massalski, Kazimierz Wiatr ; 

Komisja Nauki i Edukacji Sportu Senatu Rzeczypospolitej Polskiej. - 
Warszawa : Kancelaria Senatu, 2009. - 245, [1] s. : il. ; 29 cm. – (Problemy 
Nauki i Wychowania) 
Sygn. 246753 Wypożyczalnia 

 
22. Zawal, Magdalena : Rola szkoły i nauczyciela w profilaktyce uzależnień : 

alkoholizm, narkomania, nikotynizm : zestawienie bibliograficzne w wyborze / 
Magdalena Zawal. - Kielce : Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka , 2009. - 
Bibliogr. 
Dostępne w Informatorium - teczka "N1". 

 
Wydawnictwa ciągłe 
 

23. Alijabali, Piotr : Multimedialny antynikotynowy program edukacyjny dla 
młodzieży szkół ponadpodstawowych : opracowanie i próba wdrożenia / Piotr 
Alijabali // „Promocja Zdrowia, Nauki Społeczne i Medycyna”. - 2001, nr 21, s. 
215-226  

 



24. Antczak, Piotr : Myśleć o zdrowiu - medialne kampanie nikotynowe / Piotr 
Antczak // „Wychowanie na Co Dzień”. -  2011, nr 10/11, s. 44-49 
Nikotynizm - społeczny obraz zjawiska. Kampanie antynikotynowe w mediach 
– przykłady. 

 
25. Bartczak, Sabina : Jak reklama namawia młodzież do palenia papierosów / 

Sabina Bartczak // „Wychowanie na Co Dzień”. - 2002, nr 10/11, s. 23-25 
Reklama papierosów postrzegana jako narzędzie zjednywania sobie 
potencjalnych nabywców. 

 
26. Bętkowska-Korpała, Barbara : Nie „czy”, ale „jak” pomagać w placówkach 

odwykowych uzależnionym od tytoniu / Barbara Bętkowska-Korpała // „Terapia 
Uzależnienia i Współuzależnienia”. - 2012, nr 4, s. 26-30 
Odpowiedzi na pytania: dlaczego palenie tytoniu jest takie szkodliwe, co 
powoduje uzależnienie od tytoniu i czym to uzależnienie jest? Interwencje 
diagnostyczno-terapeutyczne. Diagnoza i metody diagnostyczne oraz terapia. 

 
27. Bętkowska-Korpała, Barbara : Obraz psychologicznego funkcjonowania osób 

uzależnionych od tytoniu - badania własne / Barbara Bętkowska-Korpała // 
„Psychoterapia”. - 2009, nr 2, s. [57]-66  
Analiza cech osobowości osób uzależnionych od tytoniu. 

 
28. Bieńkowski, Przemysław : Losy nikotyny w organizmie / Przemysław 

Bieńkowski // „Świat Problemów”. - 2001, nr 1, s. 40-43  
Uzależnienie od nikotyny. 

 
29. Bieńkowski, Przemysław : Zaduma nad dymem / Przemysław Bieńkowski // 

„Polityka”. - 2007, nr 10, s. 72-74 
Przyczyny nałogowego palenia papierosów i sposoby leczenia nałogu. 

 
30. Bobola, Anna : Uzależnienie od tytoniu a bezrobocie i ubóstwo / Anna Bobola 

// „Wspólne Tematy”. - 2005, nr 9, s. 10-13 
Zależność między paleniem i konsumpcją wyrobów tytoniowych a narastaniem 
ubóstwa. Rola pracownika socjalnego w motywowaniu swoich klientów do 
rzucenia palenia. 

 
31. Bojar, Anna : Przeminęło z dymem / Anna Bojar , Marlena Mistrzak // 

„Wprost”. - 2010, nr 46, s. [44]-47 
Koniec ery wszechobecnego palenia. 

 
32. Bratkowska, Marta : Nie możemy zamknąć dzieciom oczu / Marta Bratkowska 

// „Świat Problemów”. - 1998, nr 4, s. 32-36  
Dziennikarka ,,Gazety Wyborczej'' opowiada o wpływie reklam papierosów na 
nikotynizm dzieci i młodzieży. 

 
33. Budzińska, Monika : Rachunek sumienia dla matek palących / Monika 

Budzińska // „Lider”. - 2010, nr 7/8, s. 29-30 
Palenie tytoniu przez kobiety w ciąży. 

 



34. Cekiera, Czesław M. : Psychologiczno-etyczne aspekty nikotynizmu wśród 
młodzieży / Czesław M. Cekiera // „Problemy Alkoholizmu”. - 2000, nr 4, s. 12-
15  

 
35. Cichy, Bogdan : Leczyć i zapobiegać / Bogdan Cichy // „Przegląd Oświatowy”. 

-  2006, nr 14, s. 17-18 
Nikotynizm uczniów szkoły podstawowej i gimnazjum. 

 
36. Cieśla, Joanna : Sposób użycia / Joanna Cieśla, Agnieszka Rybak // 

„Polityka”. - 2004, nr 2, s. 3-9 
Dlaczego coraz częściej sięgamy po używki (alkohol, narkotyki, papierosy)? 
Raport „Polityki”. 

 
37. Crumley, Bruce : Zostanie tylko popiół i zamęt / Bruce Crumley // „Forum”. - 

2003, nr 5, s. 22-26 
Przepisy antynikotynowe a faktyczne przestrzeganie ich w krajach 
europejskich. 

 
38. Czyszkowska, Katarzyna : O szkodliwości palenia papierosów / Katarzyna 

Czyszkowska // „Chemia w Szkole”. - 2012, nr 4, s. 24-[27] 
Scenariusz lekcji chemii z zadaniami. 

 
39. Dębski, Maciej : Substancje psychoaktywne w gdańskich szkołach : papierosy 

i alkohol / Maciej Dębski // „Remedium”. - 2011, nr 12, s. 1-3 
Badania pomiaru natężenia zjawiska używania przez młodzież gimnazjalną i 
ponadgimnazjalną substancji psychoaktywnych. 

 
40. Dębski, Maciej : Używanie substancji psychoaktywnych przez młodzież w 

opinii rodziców. Cz. 2 / Maciej Dębski // „Remedium”. - 2012, nr 2, s. 30-31 
Wyniki badań przeprowadzonych wśród rodziców uczniów uczęszczających 
do gdańskich szkół gimnazjalnych oraz ponadgimnazjalnych dotyczących 
oceny powszechności spożywania substancji psychoaktywnych przez 
młodzież. 

 
41. DiFranza, Joseph R. : W nałogu od pierwszego papierosa / Joseph R. 

DiFranza // „Świat Nauki”. - 2008, nr 6, s. 38-43 
Palenie papierosów. 

 
42. Dodziuk, Anna : Miałam szczęście / Anna Dodziuk  // „Świat Problemów”. - 

1998, nr 4, s. 9-11  
Doświadczenia rzucenia palenia po trwającym 33 lata nikotynizmie. 

 
43. Dodziuk, Anna : Narkotyki, alkohol, papierosy / Anna Dodziuk, Olga 

Dziewałtowska // „Świat Problemów”. - 1997, nr 11, s. 19-25  
W wyniku przeprowadzonych badań wśród 13 tysięcy młodzieży szkół 
podstawowych i ponadpodstawowych określono cechy grupy ryzyka osób 
narażonych na nałogi (alkoholizm, narkomania, nikotynizm). 

 
44. Drozdowska, Józefa : Szkodliwość palenia tytoniu : zestawienie bibliograficzne 

/ Józefa Drozdowska  // „Poradnik Bibliotekarza”. -  2002, [nr] 11, s. 30-32 



 
45. Dudziak, Urszula : Palenie papierosów przez kobiety w okresie 

okołoporodowym i ich rodziny / Urszula Dudziak // „Problemy Alkoholizmu”. - 
2001, nr 2, s. 22-23  
Omówienie badań przeprowadzonych wśród pacjentek szpitala w Lublinie. 

 
46. Dudziak, Urszula : Potrzeba przeciwdziałania paleniu tytoniu i jego skutkom / 

Urszula Dudziak // „Problemy Alkoholizmu”. - 2000, nr 1, dod., s. IV 
 

47. Dudziak, Urszula : Świadomość skutków palenia tytoniu przez rodziców dla ich 
potomstwa / Urszula Dudziak // „Problemy Alkoholizmu”. - 2001, nr 3, s. 20 

 
48. Durka, Grażyna : Papierosy w tornistrach : ile palą słupscy uczniowie? / 

Grażyna Durka,Walentyna Czarniak // „Problemy Alkoholizmu”. - 2000, nr 1, s. 
I-III 
Omówienie badań. 

 
49. Filipiak, Agata : Wiem, co robię : program profilaktyki zagrożeń dla kl. II-IV 

szkoły podstawowej / Agata Filipiak, Malicka Violetta // „Lider”. - 2005, nr 5, s. 
20-21 
Nikotynizm, alkoholizm, przemoc wśród dzieci i młodzieży. 

 
50. Frankiewicz-Duda, Zofia : Palenie jest "uleczalne" / Zofia Frankiewicz-Duda, 

Alicja Laskowska // „Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze”. - 2006, nr 1, s. 
32-34, 64 
Działania podejmowane w walce z nikotynizmem wśród młodzieży. 
Zapobieganie nałogowi. 

 
51. Frankiewicz-Duda, Zofia : Żyję zdrowo - nie palę! : scenariusz zajęć z zakresu 

edukacji antynikotynowej dla uczniów gimnazjum lub klas pierwszych szkół 
ponadgimnazjalnych / Zofia Frankiewicz-Duda, Alicja Laskowska // 
„Wychowawca”. - 2006, nr 1, s. 25-27 

 
52. Fret-Gabińska, Emilia : Kiedy i jak pacjenci rzucają palenie? / Emilia Fret-

Gabińska // „Świat Problemów”. - 2002, nr 12, s. 33-35 
 

53. Geremek, Rafał : Za-palenie mózgu / Geremek, Rafał, Krzyżanowski, Piotr // 
„Wprost”. -  2003, nr 49, s. 56-60 
Moda na niepalenie. Sposób podchodzenia do palaczy w różnych krajach. 

 
54. Górecka, Dorota : Każdy może sobie z tym poradzić, niektórym trzeba pomóc 

/ Dorota Górecka // „Świat Problemów”. -  1998, nr 4, s. 42-43  
Lekarz, pracownik Instytutu Gruźlicy i Chorób Płuc w Warszawie mówi na 
temat nikotynizmu i roli gumy nikotynowej w leczeniu. 

 
55. Górski, Tomasz : Z papierosem czy przeciw? / Tomasz Górski // „Świat 

Problemów”. - 2001, nr 5, s. 40-42  
Papieros w filmach fabularnych. 

 



56. Gryniuk , Urszula : Wpływ palenia papierosów na zdrowie / Urszula Gryniuk // 
"Biologia w Szkole".- 2003, nr 2, s. 101-104. - Bibliogr. 
Praca wyróżniona w konkursie na temat wykorzystania Internetu w nauczaniu 
biologii i przyrody. Dodano karty pracy ucznia. 

 
57. Herczyńska, Grażyna : Internet Gateway: europejskie zasoby internetowe na 

temat narkotyków, alkoholu, tytoniu i uzależnień / Grażyna Herczyńska, 
Justyna Klingemann // „Alkoholizm i Narkomania”. - 2007, nr 2, s. 223-231 
Działanie, historia, metodologia, cele, zawartość wyspecjalizowanego portalu 
internetowego Elisad, zawierającego zagadnienia związane z używaniem 
alkoholu i substancji psychoaktywnych. Portal przeznaczony jest dla 
profesjonalistów, choć osoby zainteresowane też mogą z niego korzystać. 

 
58. Jak palą nastolatki? // „Świat Problemów”. - 2002, nr 12, s. 25-27 

 
59. Jakubowska, Iwona : Profilaktyka szkolna a palenie papierosów przez 

gimnazjalistów / Iwona Jakubowska // „Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze”. 
- 2013, nr 4, s. 38-44 
Skuteczność działań mających zapobiegać sięganiu po papierosy przez 
młodzież. Badania. 

 
60. Jurgowiak, Marek : Z chmury dymu... chorób deszcz : czyli rzecz o niektórych 

skutkach palenia tytoniu / Marek Jurgowiak // „Wiedza i Życie”. - 2007, [nr] 2, 
s. 30-34 
Rakotwórcze działanie dymu papierosowego. 

 
61. Kamińska-Buśko, Bożena : Młodzież zagrożona uzależnieniem : stan 

zagrożenia / Bożena Kamińska-Buśko // „Nowa Szkoła”. - 1995, nr 6, s. 31-34  
Uzależnienie narkotyczne, alkoholowe, nikotynowe. 

 
62. Keklak , Małgorzata : Proszę taty, palenie to same straty / Małgorzata Keklak 

// "Wszystko dla Szkoły".- 2003, nr 2, s. 15-16 
Zajęcia o nikotynie dla klasy trzeciej szkoły podstawowej, realizowane w 
ramach programu wychowawcy klasowego. 

 
63. Klupś, Leokadia : Nałóg palenia tytoniu a wiedza na temat jego szkodliwości u 

młodzieży gimnazjalnej / Leokadia Klupś, Henryk Jaskólecki // „Nauczyciel i 
Szkoła”. - 2007, nr 3/4, s. [173]-180 

 
64. Kolbowska, Agnieszka : Konsumpcja substancji psychoaktywnych przez 

młodzież szkolną Agnieszka Kolbowska // „Serwis Informacyjny Narkomania”. 
- 2009, nr 1, s. 33-41 
Omówienie wyników badań młodzieży przeprowadzonych w 2008 r., 
dotyczących używania przez nią papierosów, alkoholu i narkotyków. 

 
65. Kolewa, Iskra : Niektóre aspekty palenia tytoniu wśród młodzieży / Iskra 

Kolewa // „Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Prace 
Pedagogiczne” [T.] 21. – (1986), s. 114-[123] 
Miejsce zamieszkania jako czynnik wpływający na palenie papierosów. Okres 
rozpoczęcia palenia. Przyczyny rozpoczęcia palenia tytoniu. Płeć. 



 
66. Kołodziejczyk, Dariusz : Smrodliwe ziele, czyli początki tytoniu w Polsce / 

Dariusz Kołodziejczyk // „Mówią Wieki”. - 2001, nr 2, s. 17-21 
 

67. Latkowski, Sylwester : Nicotine gate / Sylwester Latkowski, Grzegorz 
Łakomski // „Wprost”. - 2010, nr 11, s. 26-27 
Wokół ustawy antynikotynowej. 

 
68. Leciejewska-Nosal, Alina : Po co ten dym? / Alina Leciejewska-Nosal // 

„Charaktery”. - 2011, nr 8, s. 74-77 
Wpływ nikotyny na zdrowie. Sposoby leczenia i metody zerwania z paleniem. 

 
69. Lesińska, Joanna : Palący e-problem / Joanna Lesińska // „Głos 

Pedagogiczny”. - 2013, nr 52, s. 58-59 
Moda na e-papierosy w szkołach. Czy szkoła może zabronić palenia e-
papierosów na swoim terenie? Rozwiązania dopuszczalne wobec nauczycieli i 
uczniów. 

 
70. Laszczak, Mirosław : Niebezpieczeństwo słabych oddziaływań / Mirosław 

Laszczak // „Aura”. - 2000, nr 6, s. 6-7  
Substancje zawarte w dymie papierosowym. Toksyczność, benzen, 
promieniowanie. 

 
71. Leszczyński, Stanisław : Substancje toksyczne w dymie tytoniowym 

papierosów produkowanych w kraju i w państwach Unii Europejskiej / 
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