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ŹRÓDŁA ILUSTRACJI
Mapy: redakcja kartograficzna NE.
Rysunki: archiwum NE (m.in. oko, sowa, zakaz dźwięku, zegar, znaki graficzne parków narodowych)
oraz Marcin Bruchnalski, Elżbieta Buczkowska, Rafał Buczkowski, Joanna Czaplewska, Andrzej Dukata,
Justyna Dybala, Marcin Franczak, Wojciech Grabowski, Elżbieta Grozdew, Natalia Helman,
Olga Kawacińska, Katarzyna Kołodziej, Agnieszka Kowalska, Laura Maziewska, Krzysztof Mrawiński,
Marek Nawrocki, Piotr Nowacki, Paulina Podolska, Marta Sieczkowska, Ewa Sowulewska,
Marcin Szkodziński, Elżbieta Śmietanka-Combik, Adam Tokarski, Maria Treter, Maciej Trzepałka,
Dorota Umińska, Ola Woldańska-Płocińska, Monika Woźniak.

Zdjęcia: archiwum NE (m.in. monety) oraz BE&W/Alamy – (Kościół św. Krzyża we Wrocławiu,
marszczelec pierścieniowy, ptaszor jaskółczy, wnętrze kościoła św. Krzyża we Wrocławiu), christian
kober (strój góralski – zielona sukienka), Marek Kosmal (szuflada z minerałami); Anna Budzyńska (igła
pływająca w naczyniu); Depositphotos – Tarkus (Syrenka Warszawska), Voyagerix (pomnik Neptuna
w Gdańsku); Forum – Gość Niedzielny/Henryk Przondziono (Rotunda św. Prokopa w Strzelnie,
wnętrze rotundy św. Prokopa w Strzelnie), Marcin Szkodziński (kobiecy strój góralski), Mateusz
Włodarczyk (Belweder w Warszawie), Wojciech Grabowski (męski strój góralski);
Gallo Images Poland/Getty Images – Arrixx (chrobotek reniferowy), De Agostini (muchomor
sromotnikowy), iStockphoto (oszroniony liść), Rosa María Fernández (granit), Pepifoto (piasek),
Santirf (dziedziniec zamku na Wawelu); Metropolitan Museum of Art w Nowym Jorku (reprodukcja
obrazu L. Carlevarisa); PantherMedia – Andreas Fitz (Koloseum), Mara Zemgaliete (pusta plaża),
pawel sonnenburg (Stadion Narodowy w Warszawie), vlue (szorty); Shutterstock – (barometr,
bernikla, bieżnia, bocian czarny, borówka czarna, butelka szklana, centymetr krawiecki, chłopiec w
niebieskim T-shircie, ciastka, coca-cola, czajniki elektryczne 1–3, czubajka kania, deszczomierz,
długopis, drabina, Dwór Artusa, dynia, dziewczynka w trampkach, dzięcioł, dzbanek, fenek, fontanna
Neptuna w Gdańsku, frytki, gałąź agrestu, gałąź cisu, gałąź maliny, gołąb, groszek zielony, grzebień,
ikony: gotowanie w garnku, jajko, języcznik zwyczajny, jogurt, kaczka, kaloryfer, kałamarz i gęsie
pióro, kobiecy strój krakowski, kobiecy strój łowicki, kogut, konewka, koniczyna czerwona, kosze na
śmieci, Kraków, kredki 1–3, kromki chleba, kubek, laska, leżak, linijka, liść grabu, liść jesionu, liść lipy,
liść wiązu, malina moroszka, maszyna do szycia, mewa, męski strój krakowski, męski strój łowicki,
miarka metrowa, mniszek lekarski, muchomor zielony, nożyczki dla dzieci, nożyczki do paznokci, nóż z
osłonką, oaza Huacachina, ognisko, ołówek, owce, owoc agrestu, owoc cisu, owoc maliny, pazurki
ogrodnicze, pieczarka, pierwiosnek lekarski, piłkarze na murawie, plik gazet, pomidory, prace polowe:
orka i siew, pustynia gorąca, pustynia lodowa, puszka, roślinność śródziemnomorska, Rynek Starego
Miasta w Warszawie, sałata, sawanna, sekator, sekator z długimi uchwytami, skatepark, skrzypce,
słoik, słomka, sok pomarańczowy, sosna, sowa, suszarka, szklanka, świeczka, świetlówka
kompaktowa, taboret, tacka aluminiowa, tatarak, temperówka, termometr pokojowy, termometr
lekarski, torba papierowa, Toruń Stare Miasto – widok od strony Wisły, tulipan, twarz kobiety – strój

góralski, twarz kobiety – strój krakowski, twarz kobiety – strój łowicki, twarz mężczyzny – strój
góralski, twarz mężczyzny – strój krakowski, twarz mężczyzny – strój łowicki, Układ Słoneczny, waga
kuchenna, wapień, Wawel – widok od strony Wisły, wiatromierz, wielbłąd jednogarbny, winda,
zakrętka twist, Zamek Królewski w Warszawie – widok od strony Wisły, zamek w Malborku – widok
od strony Nogatu, zegarek na łańcuszku, zegarek na rękę, zgięta butelka plastikowa, ziemniak – cała
roślina, znak ostrzegający przed substancjami żrącymi, żarówka, żwir), Africa Studio (ołówek, rower
miejski), Alena Ivochkina (chłopiec wsiada do samochodu), Alexandr Shevchenko (samochód),
alexei_tm (spacer z psem), Aliaksei Marozau (pole pod zachmurzonym niebem), Anan Kaewkhammul
(zebra), Andrew Rybalko (dziewczynka przy komputerze), Andrjuss (gruszka), Anti Anti (furgonetka na
plaży), Anton27 (chłopiec szykuje kolację), antoniodiaz (dziewczynka wściekła), Aregina (dziecko w
kurtce i czapce), Atstock Productions (chłopiec czyta książkę), Ben Schonewille (sala gimnastyczna),
Billion Photos (aparat fotograficzny), BlueOrange Studio (stół z tortem urodzinowym), ChiccoDodiFC
(dziewczynka rysująca obrazek), City Escapes Nature Photo (dom na palach), CLS Digital Arts (lalka),
DardaInna (chłopiec grający w hokeja), DavidPinoPhotography (biblioteka), Denis Shitikoff (kort
tenisowy), DenisNata (chłopiec z palcem na ustach), DigitalFabiani (przestraszony chłopiec),
DisobeyArt (rodzina w górach), Dmitry Kalinovsky (dzieci z klockami), Dmytro Zinkevych (chłopiec
pokazuje swoją zabawkę, chłopiec montuje swoją zabawkę), Dr Darren Davis (chata w Afryce), Duda
Vasilii (chmurka z deszczem, chmurka ze śniegiem), Eric Isselee (biały piesek, chomik, kanarek, kot
puszysty siedzący, koza, królik, pies siedzący z klapniętymi uszami, siedzący pies ze stojącymi uszami),
Ermolaev Alexander (chłopiec przewrócił się na rowerze), Eugene Onischenko (dwaj piłkarze,
zawodnicy bejsbola), Evgeniia Trushkova (dziewczynka rysuje), Evgenyrychko (dziewczynki uciszają),
Evtushkova Olga (chłopiec spadający ze schodów), FamVeld (chłopiec biegnący na stadionie,
dziewczynka na nartach, dziewczynka na sankach), fizkes (dziewczynka wołająca, dziewczynka z
zamkniętymi oczyma, dziewczynka ziewa), Flipser (rakieta tenisowa), Foto kostic (chłopcy grają w
piłkę nożną), FUN FUN PHOTO (basen), garagestock (telefon komórkowy z aplikacją pogodową),
Golden Pixels LLC (rozmawiające dziewczynki pod tablicą), Grand Warszawski (panorama Warszawy),
Gus Andi (tort czekoladowy), hurricanehank (dziewczyna rzuca piłkę do kosza), I am Kulz (buty
sportowe), Iakov Filimonov (chłopiec zagaduje obrażoną dziewczynkę), Ilike (chłopiec i dziewczynka
czytają książkę), Inhabitant (łyżwy do hokeja), Intrepix (las w jesiennym słońcu), Jacek Chabraszewski
(pieczony kurczak z ryżem), Jan Haas (znak drogowy: prosto), javarman (znak drogowy: w lewo),
Jesus Cervantes (miś), Jiri Hera (pralinki czekoladowe), Jolanta Wojcicka (Syrenka Warszawska),
Joyja_Lee (dziewczynka wyjmuje buty z szafki), Jul_g (stołówka), Juliya Shangarey (chłopiec i
dziewczynka bawią się klockami), Karkas (sukienka czarna), kramynina (dziewczynka z bólem ucha),
Kyselova Inna (śliwka), Leo Schindzielorz (zimowy stok w górach), liderina (dziewczynka ogląda
obrazki), Lobroart (ładowarka do baterii), LorenzoArcobasso (marchewki), Luis Molinero (chłopiec z
ręką przy uchu), Lyudmila Suvorova (kredki w pudełku), Magdalena Wielobob (spódnica niebieska),
Marcos Mesa Sam Wordley (chłopiec kopie piłkę), Marques (kruche ciastka z czekoladą), Marteric
(igloo), masik0553 (chłopiec i leki), maxim ibragimov (dziewczynka z bólem gardła), mekcar (gitara),
MichaelJayBerlin (trzy kajzerki), michaeljung (tata wita się z córką), MIGUEL G. SAAVEDRA (trąbka),
Miljan Zivkovic (chłopiec zakłada buty), Mindscape studio (różne owoce), mironoffjr (zupa
pomidorowa z ryżem), Monkey Business Images (chłopiec pisze w zeszycie), mooremedia (sędzia
piłkarski), Motortion Films (chłopiec przy komputerze), MrGarry (deska snowboardowa), netbritish
(chłopiec idzie pieszo), New Africa (herbata z mlekiem), Nikolas_jkd (dziewczynka w sandałkach),
Ninafotoart (wieżowiec BMW), Normana Karia (kask do wspinaczki), Oksana Kuzmina (dziewczynka
czyta książkę), Olena Domanytska (rodzina nad jeziorem), Olena Yakobchuk (wnuczka dziękuje babci),
Olga Popowa (skarpetki w paski), Olha Rohulya (pomost na jeziorze), oliveromg (siatkówka), Patrizia
Tilly (dziewczyna leżąca na kanapie), PaulSat (Pałac Kultury i Nauki), Pavel L Photo and Video
(dziewczynka oddaje buty), pedrosala (jurta), Photographee.eu (pokój dziecka z kolejką na podłodze,

pokój dziecięcy na poddaszu), Piotr Krzeslak (kwitnący sad i pole), polya_olya (dziewczynka z bólem
głowy), Poznyakov (malujący chłopiec), Rawpixel.com (gazeta dziennik), Robert Eastman (papuga),
robert_s (dżinsy), robert8 (tabliczka czekolady), Roman Mikhailiuk (piorun), RTimages (zawodnik
krykieta), Ruslan Grumble (góry latem), S.Tatiana (Koziołek Lubelski), Sabina Dimitriu (pióro wieczne),
Sashkin (piłka tenisowa), Sergey Novikov (dzieci grają w siatkówkę plażową), SeventyFour
(młodzieżowa drużyna piłkarska, trener z drużyną piłkarską), SpeedKingz (dzieci śpiewające),
Stanisław Tokarski (rzeka z lotu ptaka), STEKLO (chłopiec gra w piłkę), Subbotina Anna (park w zimie),
Susan Fietze (sanki), Svitlana-ua (dziewczynka z kucykami), swinner (buty do wspinaczki),
Szasz-Fabian Jozsef (mysz), Tarasyuk Igor (szklanka mleka), Tatiana Volgutova (hamburger), Tatyana
Vyc (dziewczynka na łyżwach, dziewczynka z lupą), Ttstudio (pole zboża), Tyler Olson (turystka w
górach), UfaBizPhoto (dzieci tańczące balet), Vadym Kozakov (buty sportowe), Veja (smutny chłopiec
na huśtawce), videokvadrat (szlak w lesie iglastym), Vitalii Stock (chłopiec i autobus), Volodymyr
Krasyuk (paleta farb), Voyagerix (piszący chłopiec), wavebreakmedia (rodzina nad morzem), WDG
Photo (alejka w parku), Yana Georgieva (Smok Wawelski), Yaorusheng (pusta sala kinowa), YuG
(herbata z cytryną), Zaneta Baranowska (sałata); Thinkstock/Getty Images – Hemera/Svetlana
Gryankina (lina do wspinaczki), Ingram Publishing (smutna dziewczynka), iStock/egal (kostka masła),
iStock/MarioGuti (autobus szkolny), iStockphoto (zegar), jacek_kadaj (pałac w Wilanowie);
Maciej Wróbel (kostka); Wydział Prewencji Społecznej KG Państwowej Straży Pożarnej (plakat
kampanii edukacyjno-informacyjnej „Czad oszukuje zmysły”); Leszek Zdrach (dziedziniec Zamku
Królewskiego w Warszawie, sala Zamku Królewskiego w Warszawie).

