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ŹRÓDŁA ILUSTRACJI
Mapy: redakcja kartograficzna NE.
Rysunki: archiwum NE oraz Marcin Bruchnalski, Elżbieta Buczkowska, Andrzej Dukata, Justyna
Dybala, Elżbieta Grozdew, Natalia Helman, Elżbieta Jarząbek, Agata Knajdek, Tomasz Kozłowski,
Jolanta Marcolla, Małgorzata Motyka, Krzysztof Mrawiński, Paulina Podolska, Joanna Ptak, Gabriela
Rzepecka-Weiss, Anna Sędziwy, Marta Sieczkowska, Ewa Sowulewska, Elżbieta Śmietanka-Combik,
Monika Woźniak; Shutterstock (fasola, książki, mąka, owsianka, oznaczenia: „opakowanie nadające
się do recyclingu” oraz „opakowanie po zużytym produkcie wyrzuć do kosza”, wąż).

Zdjęcia: archiwum NE (m.in. reprodukcja obrazu „Rugi Pruskie” Konstantego Górskiego) oraz
BE&W − Alamy (Krasnobrodzki Park Krajobrazowy, Tatry/Morskie Oko, turyści na Gubałówce),
Granger Collection (hołd lenny); Depositphotos/marog-pixcells (ciężarówka); FORUM − Renata i
Marek Kosińscy (wąwóz lessowy), Wojciech Wójcik (Rotunda św. Prokopa w Strzelnie);
Gallo Images Poland/Getty Images/Popperfoto („East meets West”); Ryszard Lebmor (Dolina Suchej
Wody); PantherMedia (moneta, orzechy); Shutterstock (akwedukt, amonity, apteka, autobus,
baloniki, bocian, budzik, chłopak gimnastykujący się, chłopak grający w piłkę, chłopak ma gorączkę,
chłopak na koniu, chłopak na windserfingu, chłopaka boli gardło, chłopaka boli głowa, chłopcy
odrabiający lekcje, chłopiec kupuje owoce, chłopiec myje samochód, chłopiec myje zęby, chłopiec
pije sok, chłopiec podlewa ogród, chłopiec ubiera się, chłopiec w bluzie z kapturem, chłopiec w
koszuli, chłopiec w T-shircie, chłopiec z książką, chłopiec z psem, chłopiec z telefonem, chłopiec zrywa
owoce, ciasteczka, cukier, cytryna, czytanie książki, dolina górskiego potoku, dom i drzewo, dom i
ogród, dom i owce, dom w ogrodzie, drzewa jesienią, drzewa latem, drzewa zimą, dynia, dzieci przy
stole jedzą, dzieci przy stole odrabiają lekcje, dziewczyna gotuje, dziewczyna i zmywarka, dziewczyna
odkurza, dziewczyna w górach, dziewczyna w morzu, dziewczyna z mikroskopem, dziewczyna z
probówkami, dziewczyna z tablicą, dziewczynka gra na skrzypcach, dziewczynka gra w grę planszowa
z tatą, dziewczynka i chłopiec czytają książki, dziewczynka i chłopiec słuchają muzyki, dziewczynka na
koniu, dziewczynka na rowerze, dziewczynka odrabia lekcje, dziewczynka z przyjaciółmi, dziewczyny
sadzą drzewka, dzięcioł, elektroskop, farmaceutka, gołąb, górale z owcami, grzyby, hak, ikony
pogody, impreza na plaży, jajko, jajka, jazda na rowerze, kanapka, kanapki i napoje, kasza, kawiarnia,
kelnerka, kiwi, Koloseum, komputer, krowa, kwiat w doniczce, lasagne, lekarka, lekarka z
dziewczynką, lis, ludzie na leżakach, Luwr, mapa świata, marchew, maść w tubce, mężczyzna z
mikroskopem, mężczyzna z psem, mężczyzna z wężem strażackim, miska z wodą, mleko, Mona Lisa,
monety, morszczyn pęcherzykowaty, nakrywanie stołu, nastolatki na basenie, nastolatki w kinie,
nauczyciele, oczy pająka, odkurzanie, oko kota, oko owada, oko żaby, ołówek, Ołtarz Wita Stwosza,
pacynki, padalec, pałeczka ebonitowa, papryka, Partenon, pędzel, piasek, pieczenie, pielęgniarka,
piłka, pióro, plaża, płyty z muzyką CD, pociąg, ratusz w Poznaniu, rodzice z dziećmi, rower, ryba w
akwarium, ryż, sałatka, samochodziki, samolot, Sfinks, składniki do ciasta, skowronek, sowa, sól,
„Spodek” w Katowicach, sprzątanie domu, sprzątanie łazienki, sprzątanie pokoju, stolik z fotelami,
stół z krzesłami, syrop i łyżka, szklane kulki, szkoła, szmatka, tabletki w blistrze, teatr, telewizor, tort,
tramwaj, truskawka, turyści na Krupówkach, uczniowie, wąż, wąż Eskulapa, weterynarz z psem,
wiatromierz, wróbel, zając, zaskroniec, zmywanie naczyń, zupa na talerzu, żmija zygzakowata);

Thinkstock/Getty Images − (grzejnik/kaloryfer, ołówek zatemperowany z 2 stron, patyczki
higieniczne), Fuse (klasa), Hemera (samochód), iStock/MicroStockHub (obrączka), iStockphoto/Alexia
Khrushcheva (koń biegnie w śniegu), iStockphoto/egal (masło), iStockphoto/JackF (nastolatki na
zajęciach tańca), iStockphoto/John_Kasawa (biurko), iStockphoto/omgimages (dziewczyna gra w
siatkówkę), Massimo Borchi/Atlantide Phototravel (piekarnia), shironosov (babcia z wnuczką); Maciej
Wróbel (banknoty, monety, ręka z łyżką); www.kampaniespoleczne.pl (plakat kampanii „Wychowuj
aktywnie”).

