
tytuł imię nazwisko gatunek nagroda

"Krocząca" Paweł Chara czapla biała

"Na szczycie" Paweł Chara kropiatka

"Egipcjanin" Paweł Chara bocian czarny wyróżnienie

"Popołudniowa drzemka" Paweł Czarnul kwokacz

"Zimorodek plażowicz" Paweł Czarnul zimorodek

"Myśliwy" Hubert Gajda błotniak stawowy

"Czerń w kolorach tęczy" Hubert Gajda bocian czarny

"Dzienna straż" Hubert Gajda bocian biały

"Nocna straż" Hubert Gajda bocian biały

"Zwierciadło" Jerzy Grzesiak trzcinniczek

"Jak cień..." Grzegorz Jędro perkoz rdzawoszyi

"Szczupak..." Grzegorz Jędro zimorodek

"Poranny połów" Piotr Kiljański biegus krzywodzioby

"Upupa" Henryk Kościelny dudek

"Łowca ważek" Henryk Kościelny bączek

"Krzykacz" Henryk Kościelny derkacz

"Krasna" Henryk Kościelny kraska

"Udane polowanie" Miłosz Kowalewski perkoz dwuczuby

"Pinokio" Miłosz Kowalewski szlamnik

"Fryzjer potrzebny od zaraz" Miłosz Kowalewski łyska

"W szyku" Miłosz Kowalewski tracz bielaczek

"Związana z wodą" Miłosz Kowalewski krzyżówka

"Wojownicy" Miłosz Kowalewski czapla siwa wyróżnienie

"Podrzut rybką" Łukasz Łukasik ślepowron wyróżnienie

"Srocza ucieczka" Łukasz Łukasik bielik I miejsce

"Błagając o litość" Mirosław Matus czapla biała

"Pierwsze śniadanie" Mirosław Matus kropiatka

"Ciekawska" Mirosław Matus zielonka

"Wodne szaleństwo" Mirosław Matus świstun

"W rezerwacie Beka" Agnieszka Michalowska biegus zmienny

"W pełnym akcie" Sławomir Mrozek jelonek rogacz

"Demonstracja oręża" Sławomir Mrozek jelonek rogacz II miejsce

"Hejnał" Karol Murat żuraw zwyczajny

"Start" Karol Murat łabędź niemy

"Atak na rybę" Marcin Nawrocki bielik

"Ptasi raj" Marcin Nawrocki czapla biała

"Potyczka" Marcin Nawrocki bielik wyróżnienie

"W zalotach" Artur Niedbała perkoz dwuczuby

"Piaskowanie" Krzysztof Niedbała biegus zmienny

bez tytułu Danuta Paszkowska brzęczka

"Kostucha" Paweł Pawlak czapla siwa

"Podglądacz" Paweł Pawlak zausznik

"Strażnik rozlewiska" Paweł Pawlak ohar

"Karmienie" Paweł Pawlak zausznik wyróżnienie

"Drogowskaz" Paweł Pawlak czapla siwa III miejsce

bez tytułu Michał Piekarski ślepowron

"W zawieszeniu" Marcin Południewski dudek

"Perkozek" Marcin Południewski perkozek

"Łęczak" Marcin Południewski łęczak

"W zieleniach" Marcin Południewski łęczak

"Świstaki" Artur Pyć świstak tatrzański

"Łęczak" Grzegorz Ryński łęczak

"Witaj poranku" Grzegorz Ryński derkacz

"Napoleon" Grzegorz Ryński podróżniczek

"W płomieniach zachodu" Grzegorz Sawko bocian biały



"Trud wychowania" Grzegorz Sawko dudek wyróżnienie

"Hupek" Tomasz Sczansny dudek

"Feniks" Tomasz Sczansny łabędź niemy wyróżnienie

"Znudzona" Michał Skałba sóweczka

"Śniadanie" Michał Skałba wydra

"W strugach deszczu" Radosław Wasielica gąsiorek

"Chwila odpoczynku" Radosław Wasielica gąsiorek

bez tytułu Tomasz Wróbel dudek

bez tytułu Tomasz Wróbel zimorodek

"Sen" Łukasz Zandecki szlamnik i biegus rdzawy

"Trzech muszkieterów" Łukasz Zandecki biegus rdzawy

"Czyścioszki" Łukasz Zandecki biegus zmienny


