
Ataman Jakub
- „Polonia”, olej, płótno
- „Syrena”, olej, płótno

Baran Anna
- „Poblaski nocy I”, olej, płótno
- „Poblaski nocy II”, olej, płótno
- „W teatrze życia I”, kredka
- „W teatrze życia II”, kredka

Błoński Tadeusz
- „Gorąco”, akryl, płótno
- „Fatamorgana”, akryl, płótno

Bokota-Tomala Barbara
- „HVAR XI”, tech. mieszana
- Nie ma innej dróżki”, pastel suchy

Brzezińska Elżbieta
- „Aż po horyzont VVV”, druk cyfrowy, płótno
- „Aż po horyzont XXX”, druk cyfrowy, płótno

Chlebek Paweł
- „Uczyń serce moje według serca Twego”, drewno, stal

Cichowska-Szmulkiewicz Kinga
- „Niepodległa.pl”, akryl, tech. własna

Cwynar Katarzyna
- „Polaryzacja 1”, akryl, płótno
- „Polaryzacja 2”, akryl, płótno
- „Polaryzacja 3”, akryl, płótno

Cywicki Łukasz
- „Postać czasu – 21”, linoryt
- „Postać czasu – 31”, linoryt
- „Postać czasu – 33”, linoryt

Drozd Witek Małgorzata
- „Wolność I”, tech. mieszana, płótno
- „Wolność II, tech. mieszana, płótno
- „Ptaki”, tech. mieszana, płótno

Dudek Marcin
- „Wymiar materii I”, druk cyfrowy
- „Wymiar materii II”, druk cyfrowy

Dudek Ryszard
- „R”, olej, płótno
-„R1”, olej, płótno
-„R2”, olej, płótyno

Frydryk Grzegorz
- „Pamięci pałowanym”, akwaforta
- „Pamięci torturowanym”, akwaforta

Gawron Krystyna
- bez tytułu, tech. własna
- bez tytułu, tech. własna



Górka Roman
- „Róbmy swoje”, płaskorzeźba, drewno
- „Podszyty wiatrem:”, płaskorzeźba, drewno
- „Matnia”, rzeźba, drewno

Hubert Barbara
- „Pejzaż B-CZ”, olej, płótno
- „Kosmos”, olej, płótno

Inglot Robert
- Czerwony garnek”, olej, płótno
- „Dach biały”, olej, płótno
- „Dach czerwony”

Jajko Sankowska Dorota
-„Zapora I”, tech. mieszana
-„Zapora II”, tech. mieszana
-„Zapora III”, tech. mieszana

Kałamarz Kucz Anna
- „”Krew, pot i łzy” z cyklu Barwy Wolności, akryl, płótno
- „Nieoczywiste” z cyklu Barwy Wolności, akryl, płótno
- „Migotanie” z cyklu Tętno, akryl, płótno 

Kasprzycka-Łosiak Barbara
- „Window”:2018, tech. mieszana, płótno

Kin Paweł
-„Codziennie jest tak samo”, akryl, płótno

Kornacki Wojciech
- „Na zdrowie I”, olej, płótno
- „Na zdrowie II”, olej, płótno
- „Na zdrowie III”, olej, płótno

Korzec Andrzej
- „Victoria”, olej, płótno
- „Szarża”, olej, płótno

Kuchniak Leszek
- „Żydzi chasydzi z małego miasteczka, akryl, płótno
- „Wesele żydowskie”, akryl, płótno
- „Jezioro”, akryl, płótno
- „Król i Królowa”, ceramika
- „Czarna postać”, drewno polichromowane

Lech-Bińczycka Agnieszka
- „Skała”, z cyklu Ja i Ona, odprysk korundowy
- „Jedwab III, z cyklu Ja i Ona, odprysk korundowy

Leszega Paweł
- „Następni do raju”, rzeżba, drewno
- „Kosmiczny dekiel”, rzeźba, drewno

Longawa Patrycja
- „Fake News”, druk cyfrowy
- „Obrazzki MO”, druk cyfrowy
- „World graphics day”, druk cyfrowy

Majewski Maciej



- „Pomeranka”, akryl, pastel
- „Szklane łodzie”, akryl, płótno
- „Molo”, akryl, płótno

Medyńska Romana
- „Bieszczadzkie szlaki 1918”, olej, płótno
- „Bieszczadzkie szlaki 2018”, olej, płótno

Mistak Tomek
- „Dyspersja XXII”, akryl, płótno
- „Dyspersja XXIV”, akryl, płótno

Nalepa Bartosz
- „Powidoki”, akryl, płótno
- „Zimą”, akryl, płótno
- „Kwiaty Polskie”, monotypia, papier
- „Kauczukowa lala”, monotypia, papier
- „Motek”, monotypia, papier

Pacześniak Rafał
- „W uniesieniu I”, akryl, płótno
- „W uniesieniu II”, akryl, płótno
- „W uniesieniu III”, akryl, płótno

Paszczyńska Maria
- „Strofy czasu II”, akryl, kolaż

Piętal Włodzimierz
- „Nr. 27”, olej, płyta

Pokutycki Marek
- „Akt”, druk atramentowy
- „Ptaki powietrzne (Sny II), druk atramentowy
- „Ptaki powietrzne (Sny ), druk atramentowy

Porczyńska Barbara
- „Narodziny”, olej, płótno

Pustelniak-Kuchniak Anna
- „Złota rosa”, akryl, płótno
- „Cisza”, akryl, płótno
- „Spokój”, akryl, płótno

Rułka Andrzej
- „Naród”, akryl, płótno
- „1818”, linoryt

Rusinek Mirosław
- „Wolność utracona”, olej, płótno
- „Wolność odzyskana”, olej, płótno
- „Wolność zagrożona”, olej, płótno

Rut Marcin
- „Anioły wolności”, stal

Sankowski Jarosław
- „Zbliżenie”, akryl, karton
- „Osobista przestrzeń”, akryl, karton

Szyszlak Renata
- „Południe lata”, tech, mieszana, płótno



- „Jesienne drgania”, tech. mieszana, płótno
- „Intensywny czas”, tech. mieszana, płótno

Śliwiński Witold
- „Habitat”, tech. mieszana rzeźba
- „Surprise egg”, tech. mieszana rzeźba

Świeca Stanisław
- „Totem”, gipsoryt
- „Kosmita”, gipsoryt

Tarnawski Jerzy
- „Białoczerwona”, ceramika

Tohl Monika
- „Myśli niepoukładane”, ceramika

Tomala Jerzy
- „Świeżo malowane - X”, akryl, płótno
- „Świeżo malowane - XIII”, akryl, płótno
- „Świeżo malowane - XIV”, akryl, płótno

Woroniec Piotr Jr
- „Zaprzeszłe”, tech. mieszana
- „Zaprzeszłe II”, tech. mieszana
- „Plusqvam perfectum”, tech. mieszana 

Woroniec Piotr 
- „Rachąb”, drewno, rzeźba
- „ …jeszcze w zielone gramy …”, drewno, rzeźba
- „Oczekiwanie”, drewno, rzeźba

Wójtowicz Ślęzak Bożena
- „On i Ona I”, tkanina unikatowa
- „On i Ona II”, aplikacja, unikat
- „On i Ona III”, aplikacja, unikat

Zielińska-Krudysz Nina
- „Rdzawe niebo”, olej, płótno

Zinterstein Barbara 
- „Stare fotografie I”, olej, płótno
- „Stare fotografie II”, olej, płótno

Zolandek Romana
- „Expanded Unit (ID), tech. własna


