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ŹRÓDŁA ILUSTRACJI
Mapy: redakcja kartograficzna NE.
Rysunki: archiwum NE (m.in. budowa anatomiczna człowieka, modele atomów i cząsteczek,
profil glebowy, warstwy lasu, zakaz dźwięku, znaki graficzne parków narodowych) oraz Joanna
Bartosik, Marcin Bruchnalski, Elżbieta Buczkowska, Rafał Buczkowski, Joanna Czaplewska,
Małgorzata Detner, Andrzej Dukata, Justyna Dybala, Elżbieta Grozdew, Elżbieta Jarząbek, Olga
Kawacińska, Mariusz Knap, Katarzyna Kołodziej, Ewa Kownacka, Laura Maziewska, Aleksandra
Misiak, Krzysztof Mrawiński, Marek Nawrocki, Piotr Nowacki, Paulina Podolska, Marta Sieczkowska,
Ewa Sowulewska, Elżbieta Śmietanka-Combik, Adam Tokarski, Dorota Umińska, Paulina
Undziakiewicz, Ola Woldańska-Płocińska, Monika Woźniak.

Zdjęcia: archiwum NE (m.in. banknoty, monety) oraz BE&W/Alamy – (Kościół św. Krzyża we
Wrocławiu, marszczelec pierścieniowy, ptaszor jaskółczy, wnętrze kościoła św. Krzyża we Wrocławiu);
Anna Budzyńska (igła pływająca w naczyniu); Depositphotos/Wavebreak Media LTD (lekarz);
DigiTouch/Adam Kuras (Tatry Wysokie); East News – (balony z flagami), Krzysztof Chojnacki (pomnik
Stefana Czarnieckiego w Czarncy), Forum – Gość Niedzielny/Henryk Przondziono (Rotunda
św. Prokopa w Strzelnie, wnętrze rotundy św. Prokopa w Strzelnie), Mateusz Włodarczyk (Belweder
w Warszawie); Gallo Images Poland/Getty Images – iStockphoto (oszroniony liść), Rosa María
Fernández (granit), Pepifoto (piasek); Getty Images/iStockphoto – (dziewczynka na fotelu, katedra
i ratusz w Monachium), egal (kostka masła), MarioGuti (autobus szkolny), Matt_Brown (boisko
do siatkówki), Westend61 (głowa uśmiechniętego chłopca blond); PantherMedia – Alexander Raths
(nauczyciel matematyki), Teamarbeit (pierwiosnek); PAP – (pomnik Zawiszy Czarnego w Garbowie),
Stanisław Rozpędzik (hejnalista krakowski); Shutterstock – (balon, barometr, batonik, bernikla,
bieżnia, bocian czarny, borówka czarna, brzozy, but zniszczony, butelka plastikowa zgnieciona,
chłopiec i lekarz, chłopiec jedzący zdrową sałatkę, chłopiec w niebieskim T-shircie, ciastka, coca-cola,
czajnik elektryczny, Czeski Krumlow, dąb/fragment pędu, deszczomierz, dynia, dzbanek z uchem,
dziewczynka rozmarzona, fenek, frytki, gałązka brzozy, gałązka lipy, gałązka olchy, gałązka wierzby,
gąbka, godło-arena, gołąb, grad, groszek zielony, grzebień, hamulec rowerowy, helikonia, hortensja
bukietowa, ikony: gotowanie w garnku, jabłka, jajko, jarzębina, języcznik zwyczajny, jodła/szyszki,
jogurt, kałamarz i gęsie pióro, kasztan, klepsydra, klon/liście, kogut, konewka, koniczyna czerwona,
konik polny, kroton, kredki 1–3, kromki chleba, kubek, kura, laska, liść dębu, liść grabu, liść jarzębiny,
liść kasztanowca, liść klonu, liść lipy, liść wiązu, lizak, lody, łąka kwiatowa z pszczołami + hasło,
maszyna do szycia, mniszek lekarski, nożyczki do paznokci, oaza Huacachina, oleander, ołówek,
opakowanie z plecionki, owce, Pałac Prezydencki w Warszawie, Paryż – piramida przed Luwrem,
pazurki ogrodnicze, pierwiosnek lekarski, piłkarze na murawie, piłki z flagami, poinsecja, pomidory,
pomnik Kazimierza Wielkiego w Skawinie, pomnik Mikołaja Kopernika w Toruniu, przebiśnieg bez tła,
przebiśnieg z tłem, przytulia czepna, pszczoła, pudełko kartonowe, pudełko plastikowe, pustynia
gorąca, pustynia lodowa, puszka, roślinność śródziemnomorska, sałata, samolot dwupłatowy,

samolot odrzutowy, sasanka, sawanna, sawanna z zebrami, sekator, skatepark, skrzynka drewniana,
skrzynka z jabłkami, skrzypce, słoik, sok pomarańczowy, sosna, sosna/zbliżenie igieł, sowa, step,
stoper, storczyk, suszarka, szadź, szron, śliwki, śliwki w pudełku, śnieg, świerk/szyszki, taboret,
tatarak, tawuła, termometr pokojowy, Toruń Stare Miasto – widok od strony Wisły, tulipan,
truskawki, truskawki w koszyczku, tulipany, waga elektroniczna, waga łazienkowa, waga szalkowa,
waga szalkowa historyczna, wapień, Wawel – widok od strony Wisły, wiatromierz, wielbłąd
jednogarbny, wiewiórka, zając, Zamek Królewski w Warszawie, Zamek Królewski w Warszawie –
widok od strony Wisły, zamek w Malborku – widok od strony Nogatu, zielistka, ziemniak – cała
roślina, żołądź, żwir), 1000 Words (ogród z klombami kwiatów), aapsky (pociąg), Africa Studio
(nauczyciel wf-u z uczniami, ołówek, rower miejski), Air Images (wnuczka wita się z babcią),
ajt (gumka do ścierania), Akugasahagy (pokrojony ogórek), Aleksandar Karanov (kobieta w aptece),
Aleksander Balbot (grąd), Alena Ivochkina (chłopiec wsiada do samochodu), Alexandr Shevchenko
(samochód osobowy), Alin Popescu (deszcz na szybie), Andre Bonn (kosze na plaży), Andrew Rybalko
(dziewczynka przy komputerze), Andrey_Popov (dziewczynka ogląda TV), Anna Om (windsurfing),
antoniodiaz (dziewczynka wściekła), Asier Romero (chłopiec mówi), belka_35 (nożyczki szkolne),
BIGANDT.COM (chłopiec w niebieskiej bluzce pisze), BlueOrange Studio (stół z tortem urodzinowym),
Bogdan Wankowicz (plaża hotelowa), Breadmaker (salon z kominkiem), cristi180884 (gogle),
D_Zehleva (strój narciarski), del-Mar (klatka dla chomika), Denis Shitikoff (kort tenisowy), DisobeyArt
(rodzina w górach), Dmytro Zinkevych (chłopiec pokazuje swoją zabawkę, chłopiec montuje swoją
zabawkę), Dziajda (turyści na szlaku), Elena Elisseeva (żaglówka na jeziorze), Eric Isselee (siedzący
pies ze stojącymi uszami, zwierzęta domowe w grupie), ESB Professional (mecz tenisowy,
nauczycielka chemii), eurobanks (głowa chłopca w czerwonej koszulce polo), Evgeny Atamanenko
(mama z córką i bukietem tulipanów), Evgeny Karandaev (mleko w dzbanku), Fab_1 (dziewczynka
pozuje w płaszczyku, dziewczynka pozuje w sukience), fizkes (dziewczynka wołająca, dziewczynka
z zamkniętymi oczyma, wnuczka całuje babcię), Flipser (rakieta tenisowa), FUN FUN PHOTO (basen
z widokiem na słupki 4 i 5), Gaf_Lila (sypialnia), George Filyagin (kredki), Gorodenkoff (kucharz),
Grand Warszawski (panorama Warszawy), Greens and Blues (dolina w górach), GSDesign (pokrojona
strucla), Hekla (buty snowboardowe), Hong Vo (dynia), I am Kulz (buty sportowe), Iakov Filimonov
(kobieta w sklepie papierniczym), Ihor Bulyhin (kobieta w cukierni), Ilike (chłopiec i dziewczynka
czytają książkę), IM_photo (samolot pasażerski), Iriana Shiyan (łazienka), Jacek Chabraszewski
(pieczony kurczak z ryżem), Jihan Nafiaa Zahari (dziewczynka kładzie palec na ustach, dziewczynka
nadstawia ucho do słuchania), Joaquin Corbalan P (chłopiec ubiera się), Jolanta Wojcicka (Syrenka
Warszawska), Juliya Shangarey (chłopiec i dziewczynka bawią się klockami), Karkas (kostium
kąpielowy jednoczęściowy), kav38 (samochód terenowy), Kenishirotie (klapki japonki), kirill_makarov
(robot-zabawka), Kostia09 (kask na snowboard), kryzhov (dziewczynka wchodzi do domu), Kyselova
Inna (śliwka), Kzenon (dziewczynka podlewa kwiaty), LaGaleriaDeMave (pochmurne niebo nad
górami), LeManna (letnia łąka), lenetstan (kobieta gotuje), Leo Schindzielorz (zimowy stok w górach),
LightField Studios (sesja fotograficzna), Lillac (las świerkowy), LorenzoArcobasso (marchewki),
Lyudmila Suvorova (kredki w pudełku), Malachy666 (gra planszowa), MaraZe (kotlet z frytkami
na talerzu, zupa pomidorowa w miseczce), Maria Evseyeva (dziewczynka w pokoju), Maridav (kobieta
pod parasolem), Marques (kruche ciastka ułożone w 2 słupkach), MichaelJayBerlin (trzy kajzerki),
michaeljung (chłopiec siedzi „po turecku”, chłopiec stoi), Mindscape studio (różne owoce), mironoffjr
(zupa pomidorowa z ryżem), Monkey Business Images (chłopiec pisze − w tle tablica), mooremedia
(sędzia piłkarski), Motortion Films (chłopiec przy komputerze), Mylmages-Micha (deska
snowboardowa), Nattika (sześć kruchych ciastek czekoladą), ND700 (park w deszczu i mgle),
netbritish (chłopiec idzie pieszo), New Africa (ciastko z kremem, herbata z mlekiem), Nowaczyk
(róże na wystawie), NUM LPPHOTO (miś pluszowy), OKAWA PHOTO (ochraniacze na kolana),
Olena Domanytska (rodzina nad jeziorem), Paul Aniszewski (krajobraz z wiatrem i brzozami),

PaulPaladin (otwarta książka), PaulSat (Pałac Kultury i Nauki), Pawel Kazmierczak (plaża z ubranymi
ludźmi i mewami), Peter Zurek (chłopiec przy tablicy z owocami), photobank.ch (pokój hotelowy
z widokiem), Photographee.eu (wanna), photominer (kanapka z szynką i ogórkiem), pics five
(dziewczynka wychodzi z domu), Piotr Krzeslak (kwitnący sad i pole), Pixel-Shot (dziewczynka wstaje
z łóżka), RenataOs (chłopiec w łóżku), Riana Ambarsari (tort czekoladowy), ricochet64 (flagi), Rido
(dziewczynka w klasie), Roman Mikhailiuk (piorun), Rowena (koń), Sabina Dimitriu (pióro wieczne),
Sashkin (piłka tenisowa), schab (domek dla ptaków), Seamm (okulary słoneczne), senai aksoy
(kobieta czyta), Sergey Ginak (spadochron), Sergey Novikov (dzieci grają w siatkówkę plażową,
dziewczynki w sali gimnastycznej), Sergey Peterman (kanapka z serem i sałatą oraz pomidorem),
Serhii Yevdokymov (chłopiec pokazuje gruszkę), serre86 (drzewa we mgle), SeventyFour
(młodzieżowa drużyna piłkarska, trener z drużyną piłkarską), Shane White (chłopiec myje się),
Shyamalamuralinath (klej w sztyfcie), Slawomir Zelasko (płatki kukurydziane w miseczce), SpeedKingz
(nauczycielka wf-u z uczniami), STEKLO (chłopiec gra w piłkę), stevemart (ołówki), Svitlana-ua
(dziewczynka z kucykami), Syda Productions (dziewczynka pisze w zeszycie, zdjęcie
w autobusie), Taiftin (jajka na bekonie), Tarasyuk Igor (szklanka mleka), Tatiana Belova (basen –
widok bez sufitu), Tatiana Volgutova (hamburger), Tatyana Vyc (głowa dziewczynki z upiętymi
włosami, głowa dziewczynki z warkoczykami), The Faces (dziewczynka z zamkniętą książką), Ttstudio
(pole zboża), Tyler Olson (dziewczynka w bibliotece), UfaBizPhoto (dziewczynka z otwartą książką),
UNIKYLUCKK (plac zabaw ze zjeżdżalniami), urfin (tabliczka czekolady), Vitalii Stock (chłopiec
i autobus), vitals (sałatka grecka), Volodymyr Krasyuk (paleta farb), wavebreakmedia (rodzina nad
morzem), Yaorusheng (sala kinowa), YuG (herbata z cytryną), Zaneta Baranowska (sałata);
Thinkstock/Getty Images – (krawat), Ingram Publishing (smutna dziewczynka), jacek_kadaj (pałac
w Wilanowie), Prochasson Frederic (krowa); Maciej Wróbel (1 zł, kostka); Wydział Prewencji
Społecznej KG Państwowej Straży Pożarnej (plakat kampanii edukacyjno-informacyjnej „Czad
oszukuje zmysły”).

