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ŹRÓDŁA ILUSTRACJI 

 
Mapy: redakcja kartograficzna NE.  

 
Rysunki: archiwum NE oraz Marcin Bruchnalski, Elżbieta Buczkowska, Andrzej Dukata, Natalia 
Helman, Wioleta Herczyńska, Tomasz Kozłowski, Krzysztof Mrawiński, Gabriela Rzepecka-Weiss, 
Anna Sędziwy, Ewa Sowulewska, Elżbieta Śmietanka-Combik, Maciej Trzepałka, Dorota Umińska, 
Monika Woźniak; Shutterstock (wąż).  
 

Zdjęcia: archiwum NE oraz BE&W − Alamy (Kościół St. Denis, Nizina Mazowiecka, Tatry, Wyżyna 

Krakowsko-Częstochowska), Biophoto Assiociates/Science Source (kariotyp człowieka), Granger 

Collection (hołd lenny), Universal Images Group/Sovfoto (górale i owce), Wojciech Wójcik (krajobraz 

wyżynny); Adam Brzoza (ręka z magnesem); East News − Laski Diffusions (Kennedy i Chruszczow – 

karykatura), Tomasz Kawka (górnicy w strojach galowych); FORUM/Joanna Borowska (kurpiowskie 

wesele); Grzegorz Gajkowski (brudziec kropkowaty); Gallo Images Poland/Getty Images/Popperfoto 

(„East meets West”); PantherMedia − (moneta, złotorost ścienny), Alexandra Buss  (chłopiec 

skaczący w dal), Evgeniya Tiplyashina (dziewczynę boli gardło); REPORTER/Marek Maliszewski (palmy 

kurpiowskie); Shutterstock (akwedukt, baloniki, biblioteka, bliźniaczki, centrum handlowe, chłopak 

gimnastykujący się, chłopak grający w piłkę, chłopak ma gorączkę, chłopak na koniu, chłopaka boli 

gardło, chłopaka boli głowa, chłopcy odrabiający lekcje, chłopiec myje samochód, chłopiec myje zęby, 

chłopiec na nartach wodnych, chłopiec podlewa ogród, chłopiec ubiera się, chłopiec w bluzie z 

kapturem, chłopiec w koszuli, chłopiec w T-shircie, chłopiec z książką, chłopiec z mikroskopem, 

chłopiec z psem, chłopiec z rodzicami gotuje w kuchni, chłopiec z rodzicami gra w grę planszową, 

chłopiec z rodzicami jedzie na rowerze, chłopiec z telefonem, dom i drzewo, dom i ogród, dom i 

owce, dom jednorodzinny, domki na plaży, domy szeregowe, drzewa jesienią, drzewa latem, drzewa 

zimą, dzieci przy stole jedzą, dzieci przy stole odrabiają lekcje, dziewczyna gotuje, dziewczyna i 

zmywarka, dziewczyna odkurza, dziewczyna w górach, dziewczyna w morzu, dziewczyna w spodniach 

i T-shircie, dziewczyna w stroju sportowym, dziewczyna w sukience, dziewczynę boli brzuch, 

dziewczynę boli głowa, dziewczynka gra na skrzypcach, dziewczynka gra w grę planszowa z tatą, 

dziewczynka gra w szachy, dziewczynka na rowerze, dziewczynka odrabia lekcje, dziewczynka z 

przyjaciółmi, dziewczynki pijące mleko, dziewczyny sadzą drzewka, elektroskop, gumka, haczyk, ikony 

pogody, kanapki i napoje, kielich z koktajlem, kierowca autobusu, klocki lego, klucz, kolczyki, 

Koloseum, kort, krajobraz nizinny z krowami, krowa, lekarka, lis, Luwr, mąkla tarniowa, mechanik, 

mężczyzna na rowerze, mężczyzna na zakupach, Mona Lisa, monety, nakrywanie stołu, nauczyciel 

przy tablicy, nauczycielka przy tablicy, pałeczka ebonitowa, Partenon, piłka, plaża, płyta CD, płyty z 

muzyką CD, pokój hotelowy, przyjęcie urodzinowe, Ratusz w Poznaniu, ryba w akwarium, Sfinks, 

składniki do ciasta, sowa, Spodek w Katowicach, sprzątanie domu, stolik z fotelami,  stół z krzesłami, 

szklanka wody, szklanka z sokiem, szmatka, szminka, targ kwiatowy, targ owocowy, targ z książkami, 

turystka w górach, uczniowie z globusem, weterynarz z psem, wiatromierz, wieżowce, zając, zapałki, 

zmywanie naczyń, żyłecznik zwisający); Thinkstock/Getty Images − (gwoździe, ołówek 

zatemperowany z 2 stron, patyczki higieniczne, Słowiński Park Narodowy, szlak na Rysy), gemenacom 

(przystanek autobusowy), iStock/MicroStockHub (obrączka), iStockphoto/Alexia Khrushcheva (koń 

biegnie w śniegu), iStockphoto /omgimages (dziewczyna gra w siatkówkę), shironosov (babcia z 

wnuczką); Maciej Wróbel (kredki świecowe, monety, muszla).  


