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ŹRÓDŁA ILUSTRACJI
Mapy: redakcja kartograficzna NE.
Rysunki: archiwum NE (m.in. znaki graficzne parków narodowych, warstwy lasu) oraz Ewelina
Baran, Marcin Bruchnalski, Elżbieta Buczkowska, Rafał Buczkowski, Andrzej Dukata, Marcin Franczak,
Elżbieta Grozdew, Natalia Helman, Wiola Herczyńska, Elżbieta Jarząbek, Katarzyna Kołodziej, Tomasz
Kozłowski, Krzysztof Mrawiński, Joanna Ptak, Dorota Sameć, Anna Sędziwy, Ewa Sowulewska, Anna
Szaniawska, Elżbieta Śmietanka-Combik, Maria Treter, Maciej Trzepałka, Dorota Umińska, Monika
Woźniak; Shutterstock (długopis, globalna wioska, grzebień, jarzębina, kosze na śmieci, mrówka,
ognisko, przystanek, stadion, szkoła, Układ Słoneczny, wazon z kwiatami, winda, znak ostrzegający
przed substancjami żrącymi), Andrew Rybalko (dziewczynka przy komputerze), D1min (Układ
Słoneczny), Duda Vasilii (chmurka z deszczem, chmurka ze śniegiem), Malhev (drzewo w 4 porach
roku).

Zdjęcia: archiwum NE oraz BE&W − (scena z drzwi gnieźnieńskich: wymiana ciała biskupa za złoto,
urna wyborcza), Dariusz Bednarek (pałac w Śmiełowie); BE&W/Alamy – (marszczelec pierścieniowy),
Hideo Kurihara (gołoledź); Miłosz Budzyński (pływająca igła w naczyniu); Depositphotos/Tarkus
(Syrenka Warszawska); East News − (kosze do segregacji odpadów, PIT, przysięga wojskowa), Lukasz
Solski (harcerze); Forum – Andrzej Sidor (spodnie łowickie), Janusz Sobolewski (spodnie góralskie);
FOTCOM Mariusz Cieszewski (klif, Ojcowski Park Narodowy, sceny z drzwi gnieźnieńskich: ścięcie
biskupa Wojciecha i przypłynięcie biskupa Wojciecha); Aleksandra Kwiek (rosa, szadź, szron);
Metropolitan Museum of Art w Nowym Jorku (reprodukcja obrazu); PantherMedia – (Koloseum),
Steveheap (kot en face); Shutterstock – (barometr, bocian czarny, butelka, chłopiec, 3 czajniki
elektryczne, czapka krakowska, deszczomierz, Dobszyńska Jaskinia Lodowa, drabina, dworek w
Żelazowej Woli, dziewczynka w trampkach, dzbanek, elektrownia geotermalna w Islandii, flet,
fontanna Neptuna w Gdańsku, fortepian, gołąb, harfa, Hradczany, kaloryfer, kałamarz i gęsie pióro,
kapelusz góralski, kierpce, kogut, Kolumna Zygmunta w Warszawie, Kraków, kubek, laska, leżak,
Luwr, maszyna do szycia, motyl, Neptun, niedźwiedzie polarne, nuty, oaza Huacachina, ołówek,
owce, panorama Warszawy, pingwiny królewskie, Plac Zamkowy w Warszawie, plik gazet, prace
polowe: orka i siew, puszka, róża, skalne miasto Ardspach, skrzypce, słoik, słomka, Stadion Narodowy
w Warszawie, Sukiennice w Krakowie, Syrenka Warszawska, szklanka, świeczka, świetlówka
kompaktowa, taboret, tacka aluminiowa, tapir, termometr, torba papierowa, trąbka, twaróg w
opakowaniu, Wawel, wiatromierz, zakrętka twist, zamek Spiski, zegarek na łańcuszku, zegarek na
rękę, zgięta butelka plastikowa, ziemniak, żarówka), Africa Studio (dziewczynka układa puzzle,
plecaczek, sklep z warzywami), Aliaksei Marozau (pole pod zachmurzonym niebem), Anan
Kaewkhammul (zebra), Anatoliy Sadovskiy (szorty), Anti Anti (furgonetka na plaży), Aregina (dziecko
w kurtce i czapce), Ben Schonewille (sala gimnastyczna), Brian A Jackson (zestaw do krykieta),
Britt Erlanson (kiosk), Business Images (piłka nożna), City Escapes Nature Photo (dom na palach),

CLS Digital Arts (lalka), Curioso (Wigierski Park Narodowy), DavidPinoPhotography (biblioteka),
DenisNata (chłopiec z palcem na ustach), Dmitry Kalinovsky (dzieci z klockami, panowie i aparat
fotograficzny), Dr Darren Davis (chata w Afryce), Dudarev Mikhail (dziewczyna na żaglówce), Eric
Isselee (biały piesek, chomik, kanarek, kot puszysty siedzący, kot pręgowany, koza, królik, kundelek
siedzący, rybki w słoju, wilczur en face), Ermolaev Alexander (chłopiec z rowerem), Evgeniia
Trushkova (dziewczynka rysuje), Evgenyrychko (dziewczynki uciszają), FamVeld (chłopiec na nartach),
fizkes (dziewczynka wołająca, dziewczynka z zamkniętymi oczyma), fotandy (biegnący chłopiec), Foto
kostic (chłopcy grają w piłkę nożną), Fotokon (Jura Krakowsko-Częstochowska), FUN FUN PHOTO
(basen), Golden Pixels LLC (rozmawiające dziewczynki), gualtiero boffi (wilczur z profilu),
hurricanehank (dziewczyna rzuca piłkę do kosza), Idea Studio (hokeista), Inhabitant (łyżwy do
hokeja), Intrepix (park w śniegu), IRINA CHETVERIKOVA (rakietki i piłka do ping ponga), Jan H
Andersen (chłopiec z ranną nogą), Jan Haas (znak drogowy: prosto), Janis Blums (nakryty stół), Jason
Stitt (tenis), javarman (znak drogowy: w lewo), Jesus Cervantes (miś), Jul_g (stołówka), Kleber
Cordeiro (chłopiec przestraszony w pościeli), Karkas (spódnica), kramynina (dziewczynka z bólem
ucha), LilKar (twarz chłopca), liderina (dziewczynka ogląda obrazki), Lorraine Swanson (hokej), Luis
Molinero (chłopiec z ręką przy uchu), Maffi (sukienka w kwiaty), maradon 333 (butelka koli), Marcos
Mesa Sam Wordley (chłopiec kopie piłkę), Mariyane M (butelka wody), Marteric (igloo), masik0553
(chłopiec i leki), Masson (dziewczyna w słońcu), maxim ibragimov (dziewczynka z bólem gardła),
mekcar (gitara), MIGUEL G. SAAVEDRA (trąbka), Monkey Business Images (chłopiec pisze w zeszycie),
Motortion Films (chłopiec przy komputerze), MrGarry (deska snowboardowa), Natali 44 (książka i
kubek), New Africa (herbata z mlekiem), Nikolas_jkd (dziewczynka w sandałkach), Normana Karia
(kask do wspinaczki), Oksana Kuzmina (dziewczynka czyta książkę), Olga Popowa (skarpetki w paski),
Olha Rohulya (pomost na jeziorze), Olinchuk (kot z profilu), oliveromg (siatkówka), PabloBenii
(dziewczynie zimno w parku), Patrizia Tilly (dziewczyna leżąca na kanapie), PaulPaladin (otwarta
książka), pedrosala (jurta), photastic (kij i piłka do bejsbola), Photographee.eu (pokój dziecka, pokój
na poddaszu), Pixel-Shot (chłopiec i dziewczynka śpiewają), polya_olya (dziewczynka z bólem głowy),
Poznyakov (malujący chłopiec), Rainer Fuhrmann (dziewczyna z parasolem na wietrze), Ratikova
(Wawel), Romanets (dzieci malują, dzieci prezentują obrazki), Robert Eastman (papuga), Robert
Hoetink (dziewczyna na wietrze), S.Tatiana (Koziołek Lubelski), Sergey Novikov (dzieci grają w
siatkówkę plażową), Sergiy Kuzmin (spodnie), Simon Bratt (deszcz za oknem), Solis Images (sklep z
owocami), spass (dziewczynka pisze w zeszycie), Stanisław Tokarski (rzeka z lotu ptaka), STEKLO
(chłopiec gra w piłkę), Stocked House Studio (pielęgnowanie kwiatów), stockphoto-graf (rower),
studiowin (złote rybki w akwarium), Subbotina Anna (las w słońcu), Sundraw Photography (chłopiec i
dziewczynka tańczą), Susan Fietze (sanki), swinner (buty do wspinaczki), Szasz-Fabian Jozsef (mysz),
Tarasyuk Igor (szklanka mleka), Tatyana Vyc (dziewczynka na łyżwach, dziewczynka z lupą), thaihbn
(dolina rzeki Ngo Dong w Wietnamie), titov dmitriy (piłka), Tyler Olson (sklep z nabiałem, turystka w
górach), Vadym Kozakov (buty sportowe), Vlue (butelka soku), Voyagerix (piszący chłopiec), Yana
Georgieva (Smok Wawelski), YuG (herbata z cytryną); Thinkstock/Getty Images – (katedra
Westminster, koszykówka, Londyn - City, wieża Eiffla), Hemera/Svetlana Gryankina (lina do
wspinaczki), iStockphoto (kormoran, Tatry), jacek_kadaj (pałac w Wilanowie), Lordn (dziewczynka
pociesza chłopca), Malsveta (pod parasolem); Warszawskie Centrum Numizmatyczne (monety z
papieżem Janem Pawłem II); Maciej Wróbel (cukier, kostka, monety).

