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Ogólnoeuropejski Konkurs Fotografii dla Studentów
www.discovereurope.esn.pl

Z wyrazami wdzięczności dla wszystkich osób,
 których poświęcenie, pasja i kreatywność

przyczyniły się do zrealizowania tak udanego Projektu.



Wstęp / Introduction

Studia to  czas, kiedy jesteśmy najbardziej otwarci na nowe doświadczenia, 
czas, który spędzamy zawierając nowe znajomości, wreszcie czas, kiedy 
chcemy dzielić się tym, co czujemy i głośno wyrażać swoje poglądy. My - 
młodzi Europejczycy -  stajemy się co raz bardziej otwarci na siebie 
wzajemnie, na różnorodność naszych kultur. Uświadamiamy sobie, jak ważne 
jest spotkanie z drugim człowiekiem i jego otoczeniem.
Coraz chętniej podróżujemy i decydujemy się na studia na zagranicznych 
uczelniach.
Ważne jest, abyśmy w tym, jakże ważnym dla nas etapie życia, dzielili się 
naszymi przemyśleniami i spostrzeżeniami z innymi.
Konkurs DISCOVER EUROPE daje taką szansę, nagradzając tych, których oczy 
są najbardziej spostrzegawcze, a wrażliwość na drugiego człowieka 
- największa.
Szanowni Państwo, oddając w Wasze ręce ten biuletyn chciałbym przybliżyć 
Wam idee, które poprzez  konkurs Discover Europe promuje organizacja 
Erasmus Student Networki pokazać, jak dobrym obserwatorem otaczającej 
rzeczywistości potrafi być każdy z nas.
Tegoroczna edycja Konkursu po raz pierwszy przekracza granice Polski 
- konkurs Discover Europe staje się tym samym Ogólnoeuropejskim 
Konkursem Fotografii dla Studentów.
Umożliwiając uczestnictwo studentom z zagranicznych uczelni, możemy 
przekonać się, jak różnorodne punkty widzenia prezentujemy.
Chciałbym bardzo serdecznie podziękować tym, bez których wsparcia 
tegoroczna edycja nie okazałaby się takim sukcesem -Partnerom, Patronom 
Głównym, Patronom Medialnym, władzom akademickim, których 
zaangażowanie - finansowe i merytoryczne - przyczyniło się do sukcesu 
Discover Europe 2009. Na szczere wyrazy uznania zasługują też 
koordynatorzy lokalni, których inwencja w promowaniu idei Konkursu 
przyczyniła się do jego rozwoju oraz organizatorzy etapu centralnego - za ich 
całoroczny trud i poświęcenie Bardzo dziękuję wszystkim, na których 
życzliwość i wiarę w sukces mogłem liczyć w ciągu ostatnich miesięcy.

Marek Mułenko
Koordynator Discover Europe 2009

ESN is an international student organization, which works at 3 levels 
- international, national and local. ESN has got branches in 33 European 
states, where work 303 local sections. European commission is an official 
patron of the organization.
ESN in Poland was established in 1998, as far it unites 1000 volunteer 
members, who work in 29 local sections all over Poland.
The main slogan of ESN is “Students helping students”. The main goals of 
ESN is a support of the exchange students in integration in a new studying 
place – thanks to cultural and informational events - and promotion of 
exchange programs, especially Erasmus program - but also involving 
them in social life of communities they join during the exchange.

Time of studies is a period of life, when we are willing to gain new 
experiences, meet new people and share with other people what we feel 
to express our thoughts loudly. We, young Europeans , discover how 
important is encountering the other. And we are also more willing to 
travel or study in other countries. Therefore it is very important to share 
our thoughts and discoveries with other people.
Discover Europe Photo Contest gives such an opportunity, praising those, 
whose eyes are the most searching and whose sensibility is the biggest.
Dear Sir/Madam, by giving to you this catalogue I would like to present 
the ideas which are being promoted both by Discover Europe Photo 
Contest and the organization Erasmus Student Network as promotion of 
students mobility and exchange programmes.
This year edition of the Contest for the first time in history passes Polish 
borders to make Discover Europe an Europe Wide Photo Contest for 
Students. By enabling the participation in the Contest to the students 
from universities from all over the Europe we can find out how many 
different points of view we present.
I would like to thank all of the people whose faith and support 
contributed to the success of Discover Europe 2009 - our Partners, Main 
Patrons and Academic Authorities. I appreciate the hard work of the local 
coordinators, whose invention contributed to the development of the 
Contest, and the devotion of the whole organizing committee of the 
central stage - for providing support and friendship during the last few 
months.

Marek Mułenko
Coordinator of Discover Europe 2009

Erasmus Student Network jest międzynarodową organizacją studencką 
działającą na trzech szczeblach - międzynarodowym, narodowym oraz 
lokalnym. W 33 krajach Europy działa 303 sekcji ESN. Patronem organizacji 
jest Komisja Europejska. 
ESN w Polsce działa od 11 lat zrzeszając 1000 członków pracujących w 29 
sekcjach znajdujących się w największych ośrodkach akademickich Polski. 
Mottem ESN jest hasło „Studenci pomagają studentom”. Misją ESN jest 
pomoc w integracji studentom wyjeżdżającym na wymiany. Służy temu 
organizacja imprez kulturalno-informacyjnych oraz promocja wymian 
międzynarodowych, w szczególności programu Erasmus, a także 
angażowanie studentów zagranicznych w życie społeczne i kulturalne 
w miejscach, w których przebywają.  

O ESN / About ESN



W tym roku Erasmus Student Network Polska już po raz szósty 
organizuje Ogólnopolski Konkurs Fotograficzny dla Studentów 
DISCOVER EUROPE. W czasie bieżącej edycji Konkurs objął swym 
za s i ę g i e m  ta k że  i n n e  k ra j e  e u ro p e j s k i e ,  s ta j ą c  s i ę  
OGÓLNOEUROPEJSKIM KONKURSEM FOTOGRAFICZNYM DLA 
STUDENTÓW.
Celem Discover Europe jest spojrzenie na Europę oczyma studentów z 
całego kontynentu. Konkurs stanowi doskonałą szansę do 
zaprezentowania własnego spojrzenia na kultury innych krajów oraz 
stwarza możliwość międzynarodowej wymiany doświadczeń. Jest 
także okazją do rozwoju i doskonalenia umiejętności fotograficznych, 
dzielenia się wrażeniami z pobytu za granicą, w tym także na 
stypendiach zagranicznych, oraz pokazania różnorodności Europy, jej 
tradycji i zwyczajów. Konkurs Discover Europe jest kolejną szansą 
podjęcia międzykulturowego dialogu, do którego Erasmus Student 
Network od lat zachęca wszystkich młodych ludzi.

W tym roku uczestnicy mogli zgłaszać zdjęcia w czterech kategoriach:
 „Moje odkrycie - Polska”,
 „Moje odkrycie - Europa”, 
„Experience Erasmus”
oraz specjalnej kategorii sponsorskiej “Discover KPMG” obrazującej 
hasło “Potężny pracodawca to potężne perspektywy”.

Pierwsza część zmagań uczestników Konkursów to udział w etapach 
lokalnych organizowanych we wszystkich polskich województwach 
lub innych krajach europejskich. W Polsce międzyuczelniane grupy 
robocze z każdego regionu zorganizowały dni promocyjne Projektu, 
wystawy nadesłanych fotografii i finały lokalne oraz dokonały wyboru 
najlepszych prac, które zostały zakwalifikowane do etapu 
centralnego. W etapie centralnym jury, składające się 
z przedstawicieli środowisk artystycznych związanych z fotografią, 
władz akademickich oraz studentów, wyłoniło najlepsze prace 
spośród wszystkich nagrodzonych w etapach lokalnych. 

Wręczenie nagród zwycięzcom tegorocznej edycji połączone było 
z uroczystą Galą Finałową i wernisażem wyróżnionych fotografii 
i odbyło się 23 maja 2009 r. w Warszawie.

12 etapów lokalnych w całej Polsce
12 zagranicznych etapów lokalnych
18 partnerów ogólnopolskich
ponad 50 partnerów lokalnych
99 zdjęć w zagranicznych etapach lokalnych
2207 zgłoszonych zdjęć łącznie
17 000 sztuk materiałów promocyjnych

My Discovery - Europe - 998 photos
My Discovery - Poland - 775 photos
Experience Erasmus - 335 photos
Discover KPMG - 80 photos

This year, for the sixth time, Erasmus Student Network Poland 
organized Discover Europe contest. This edition was a special one, as 
the Contest is not a Poland-wide Photo Contest any more, but 
became an Europewide Photo Contest for Students.
The aim of the contest is to look at the Europe and cultural diversity 
through the eyes of both Polish and foreign students. The contest is a 
great chance to present our own look at the culture of other 
countries and it is an opportunity to international experience 
exchange. What is more, the contest gives an opportunity to develop 
photographic skills and to share the experiences from our traveling 
abroad and, of course, to show European diversity – its traditions and 
customs. Discover Europe is another chance to create an 
intercultural dialogue, which has been strongly supported by 
Erasmus Student Network between young people for many years 

There were three categories participants could choose from:
“My discovery – Poland”
“My discovery – Europe”
“Experience Erasmus” 
and special sub-category "Discover KPMG" with the motto "powerful 
employer means powerful perspectives".

The contest started with local stages organized in all Polish provinces 
and one stage in each of all European countries. Interacademic 
groups of students organized events promoting the contest, 
exhibitions of received photographs and local finals. They also had 
chosen best photographs which were qualified to the central stage. 
At central stage jury that consists of representatives of academic 
community, students and representatives of artistic community 
selected the best of all photographs awarded at local stages.

Everything ended with the ceremonial Final Gala and exhibition of 
best photos. The final of the contest took place the 23 May 2009 in 
Warsaw.  

O Discover Europe / About Discover Europe



Uczelnie biorące udział w promocji 
/ Schools taking part in promoting the Contest:
Szkoła Główna Handlowa, Politechnika Warszawska, Szkoła Główna 
Gospodarstwa Wiejskiego, Uniwersytet Warszawski, Akademia Leona 
Koźmińskiego, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Szkoła 
Wyższa Psychologii Społecznej.

Koordynatorzy lokalni / Local coordinators:
Marcin Juchnowicz (SGH) marcin.juchnowicz@gmail.com
Basia Drynkowska (PW) b.drynkowska@gmail.com
Katarzyna Rojek (SGGW) katarzynarojek@poczta.onet.pl
Mateusz Nasternak (UW) mateusz_n@windowslive.com
Natalia Pietraszewska (Koźmiński) nat.pietraszewska@gmail.com
Grzegorz Michalak (UKSW) discovereurope.uksw@esn.pl
Milena Urbańska (SWPS) president.swps@esn.pl

Harmonogram / Schedule:
9-13 marca – W tych dniach odbyły się dni promocyjne na SGGW połączone z wystawą zdjęć z ubiegłej edycji konkursu Discover Europe.
9 marca – Dni promocyjne Konkursu na UKSW.
11 marca – Dzień informacyjny na temat Konkursu w Bibliotece Uniwersytetu Warszawskiego.
10-11 marca - Dni promocyjne na Politechnice Warszawskiej, konkursy, warsztat prowadzony przez zawodowego fotografa. Promocja 
konkursu na wydziałach Politechniki na stoiskach ESN-u.
16-20 marca - Sesja zdjęciowa w stylu retro na placu przed Instytutem Historii na Kampusie Centralnym UW.
18-19 marca - Dni promocyjne na SWPS:  wystawa zdjęć oraz aparatów fotograficznych, projekcja filmu o ESN.
19 marca - Impreza promująca DE w klubie Cool de Sac.
19-23 marca - Dni promocyjne w Szkole Głównej Handlowej. W czasie ich trwania na Auli Spadochronowej studenci mieli okazję zasięgnąć 
informacji o konkursie, podziwiać wystawę fotografii biorących udział w poprzedniej edycji Discover Europe, wziąć udział w sesji zdjęciowej 
z Erasmusami, wygrać gadżety konkursowe oraz odkryć smaki Europy.
20 marca - Dzień Promocyjny na Akademii Leona Koźmińskiego. Sesja zdjęciowa z profesjonalnym fotografem, konkursy z nagrodami, oprawa 
muzyczna w wykonaniu profesjonalnego DJa, wystawa zdjęć. Ponadto prezentacja mody, muzyki i degustacja potraw zorganizowana przez 
Erasmusów.
17 kwietnia – Gala Finałowa etapu mazowieckiego w klubie Migawka. Uroczyste ogłoszenie wyników, wernisaż nagrodzonych fotografii oraz 
impreza finałowa.

ETAP MAZOWIECKI / MAZOVIAN STAGE

9-13 March - In these day there were Promotional Days connected with the exhibition of last year awarded photos taking place at SGGW.
9 March - Promotional Days at UKSW.
11 March - Informational Day at UW.
10-11 March - Promotional Days at PW - competitions, professional photo workshop, promotional stands of ESN.
16-20 March - Retro-style photo session in the cental campus of UW.
18-19 March - Promotional Days at SWPS: exhibition of photos and photo cameras, film show.
19 March - Promotional party in Cool de Sac Club.
19-23 March - Promotional Days at SGH - students had an opportunity to get know about the contest, take a photo with Erasmus students, 
win Discover Europe gadgets and discover European tastes.
20 March - Promotional Days at Akademia Leona Koźmińskiego. Professional photo session, competitions with attractive prizes, professional 
DJ, exhibition, fashion show.
17 April - Local Final Gala in Migawka Club - ceremonial awarding of laureates of local stage, exhibition and party.



My Discovery - Europe:
1. Maciej Iwaniszewski
2. Karina Wielomska 
3. Paweł Żółtko

My Discovery - Poland:
1. Mateusz Grochocki
2. Maciej Iwaniszewski 
3. Agnieszka Błaszczak
Distinction –  Gabriela Ochocki 
Distinction – Ewa Wajszczak
Distinction – Karol Woźniak

Experience Erasmus:
Distinction - Piotr Olkowski

Zwycięzcy / Winners



Uczelnie biorące udział w promocji 
/ Schools participating in promoting the Contest:
Politechnika Białostocka

ETAP PODLASKI / PODLACHIAN STAGE

Zwycięzcy / Winners
My Discovery - Europe:
1. Paulina Gałęziewicz
2. Joanna Myszkowska
3. Tomasz Waszkiewicz
Distinction – Anna Wysocka
Distinction –  Urszula Siwicka
Technical distinction - Anna Wolska-de Keijzer
Technical distinction – Bartosz Tryzna
Technical distinction – Adrian Nikolajuk
Technical distinction – Katarzyna Czyżewska

My Discovery - Poland: 
1. Marek Rubaszewski.
2. Aniela Pańkowska
3. Maciej Borowiec
Distinction – Piotr Ostrowski
Technical distinction – Iwona Kordiukiewicz
 
Experience Erasmus: 
1. Carlos Simero
2. Urszula Arciszewska
3. Tomasz Waszkiewicz

Harmonogram / Schedule:
2-7 marca - Wystawa Discover Europe 2008 w gmachu budynku PKP.
2-7 March - Exhibition in the railway station building.
11 marca - Warsztaty fotograficzne na Politechnice Białostockiej.
11 March - Photo workshops at PB.
11 marca - impreza w autobusie promująca konkurs Discover Europe, kontynuacja zabawy w M7.
11 March - Bus party promoting Discover Europe continued in M7 Club.
15 marca - Wyjazd do Tykocina, akcja "Zatrzymaj czas”.
15 March - Trip to Tykocin, “Stop the time” action.
10-31 kwietnia – Obrady Jury w Sali konferencyjnej Wydziału Mechanicznego PB 
10-31 April - Jury debates at PB.
22 kwietnia - Gala finałowa na Wydziale Elektrycznym PB , wyłonienie zwycięzców, wręczenie nagród oraz koncert zespołu Jim Been.
22 April - Ceremonial local Final Gala and concert of Jim Been.

Koordynator lokalny / Local coordinator:
Wioleta Kalinowska
pr.esnpb@gmail.com 



Uczelnie biorące udział w promocji 
/ Schools taking part in promoting the Contest:
Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
Koordynator lokalny / Local coordinator:

Katarzyna Barczykowska

de.umk.esn@gmail.com 

ETAP KUJAWSKO - POMORSKI 
/ KUYAVIA AND POMERANIAN STAGE

Zwycięzcy / Winners
My Discovery - Europe:
1. Kaja Kaczmarek 
2. Katarzyna Mazur 
3. Joanna Borkowska 
Distinction - Paulina Klonowska
 
My Discovery - Poland: 
1. Sławomir Jędrzejewsi
2. Tomasz Wieczorkowski
3. Sławomir Jędrzejawski
Distinction - Monika Kubejko  
 
Experience Erasmus: 
1.  Joanna Jankiewicz
2.  Mirosław Przybyłowski
3.  Łukasz Zwolenkiewicz

10-13 marca – Stoiska promuj¹ce Disco ver Europe na poszczególnych wydzia³ach 
Uniwersytetu Miko³aja Kopernika.
10-13 March - promotional stands at UMK.
10 marca - Wyk³ad „Medium fotografii czarno-bia³ej”, dr Zdzis³aw Mackiewicz.
10 March - Lecture on black-white photography by dr Zdzislaw Mackiewicz.
11 marca - NRD Digital Photocontest – Klub eNeRDe, warsztat fotograficzny, 
Jacek  Chmielewski.
11 March - NRD Digital Photocontest - eNeRDe Club, photo workshop, Jacek 
Chmielewski.
12 marca - Spotkanie integracyjne, klub Vertigo.
12 March - Integration meeting, Vertigo Club.
14 marca  – plener fotograficzny „iNSide – OutSide”, 
dr Agata Dworzak-Subocz, Fundacja åwi¹ tynia Sztuki, Grźbocin.
14 March - open air photo session, dr Agata Dworzak-Subocz, Grźbocin
17 kwietnia - Gala wrźczenia nagród - klub „Pod Arsena³em”.
17 April - Local Final Gala - “Pod Arsena³em” Club.

 Harmonogram / Schedule:



ETAP ŚLĄSKI 
/ SILESIA STAGE
Uczelnie biorące udział w promocji 
/ Schools participating in promoting the Contest:
Akademia Ekonomiczna im. Karola Adamieckiego w Katowicach

Koordynator lokalny / Local coordinator:
Sara Bensaid
ESN AE Katowice
sara.bensaid@gmail.com 

Harmonogram / Schedule:

10-12 marca – Infomarkety – AE Katowice, hol budynku B.

18-19 marca - Infomarkety- AE Katowice, hol budyku B.

26 marca - Infomarkety- AE Katowice, hol budynku B.

10-12, 18-19, 26  March - Infomarkets.

20 marca - Impreza integracyjna w klubie „Kwadraty”.

20 March - Promotional party, Kwadraty Club.

26 marca - Wykłady „Podstawy fotografii” i  „Fotografia cyfowa”.

26 March - Lectures on photography.

My Discovery - Europe:
1. Tomasz Okraska
2. Beata Cymbor 
3. Radosław Scheller
Distinction - Wioleta Langer
Distinction - Damian Morawski 

Zwycięzcy / Winners
My Discovery - Poland:
1. Radosław Kazimierczak
2. Karolina Sobel
3. Paulina Capanda 
Distinction - Justyna Ścigała

Experience Erasmus:
Distinction - Jakub Piekarz



Zwycięzcy / Winners

ETAP WARMIŃSKO-MAZURSKI 
/ WARMIAN - MASURIAN STAGE

Uczelnie biorące udział w promocji 
/ Schools participating in promoting the Contest:
Uniwersytet Warmińsko - Mazurski

Koordynator lokalny / Local coordinator:
Magdalena Zabielska
 magdalena.zabielska@windowslive.com

Harmonogram / Schedule:

11 marca  – Happening uliczny z olbrzymim aparatem fotograficznym w roli 

głównej, infomarket.

11 March - Street happening with huge photo camera, infomarket.

13 marca -  Warsztaty fotograficzne, prowadzone przez  członków Klubu 

Fotograficznego „Jamnik”, pod tytułem „Odkryj magię fotografii”. 

13 March - Photo workshops.

9 kwietnia  - Finał lokalny Discover Europe – ogłoszenie wyników na stronie 

internetowej ESN Olsztyn.

9 April - Local final - announcement of local stage winners.

23 kwietnia – Finałowa impreza wieczorna w Grawitacji- temat Hollywood.

23 April - Local Final Gala. 

7 maj – 9 czerwca - Wystawa w Wojewódzkiej Bibliotece Publicznej

Czerwiec- Wystawa w Miejskim Ośrodku Kultury w Olsztynie

May, June - exhibitions of awarded photos.

Experience Erasmus:
1. Anna Bielicka
2. Paweł Stachniałek
3. Marcin Tomczak

My Discovery - Europe:
1. Ewelina Machnicka
2. Adrian Antoszko
3. Michał Jabłczyński

My Discovery - Poland:
1. Łukasz Matyjewicz
2. Clara Estrems
3. Kinga Syczyło



ETAP MAŁOPOLSKI 
/ MAŁOPOLSKA STAGE

Uczelnie biorące udział w promocji 
/ Schools participating in promoting the Contest:
Uniwersytet Jagielloński
Akademia Górniczo - Hutnicza
Uniwersytet Ekonomiczny Kraków
Politechnika Krakowska

Koordynatorzy lokalni / Local coordinators:
Wioleta Wołoszyn
wioletta.woloszyn@gmail.com
Milena Tomaszewska
milena.tomaszewska@gmail.com
Magda Rychlikrychlik.magdalena@gmail.com
Justyna Widuch
justin.wid@wp.pl
Marysia Kołodziej
mariakolodziej@gazeta.pl
Dorota Gocał
docia_87@poczta.fm

Podczas promocji Konkursu zorganizowaliśmy imprezę promującą konkurs w klubie ,,Błędne Kolo'' , Photo Flash mob ,ktory polegał na robieniu 
zdjęć przez minutę Zdjęcia zostały umieszczone na grupie dyskusyjnej Discover Europe Photo Flash mob. Odbył sie takze wykład pod tytułem 
,,Fotografia współczesna przełomu wieków XX i XXI - od fotografii analogowej do cyfrowej-Fotografia współczesna przełomu wieków XX i XXI - od 
fotografii analogowej do cyfrowej - Modern photo breakthrough XX and XXI centuries - from analogue to digital photography'' poprowadzony w 
języku angielskim przez profesjonalnego fotografa, Macieja Stępinskiego z Akademii Fotografii w Warszawie.

Zwycięzcy / Winners

Experience Erasmus: 
1. Diana Grabowska
2. Weronika Maria Kostrzewa
3. Szymon Władyka

My Discovery - Poland: 
1. Katarzyna Bańska
2. Łukasz Bednarz
3. Tereza Mácová

My Discovery - Europe:
1. Barbara Starczuk
2. Michał Wojna
3. Fernando Martín

Distinctions:
1. Legrand Alexandre
2. Kinga Sorkowska
3. Małgorzata Józefowicz
4. Katarzyna Kania
5. Michał Stec
6. Jacek Zalwert
7. Dominik Hamala
8. Paulina Rębalska
9. Jacek Zalwert
10. Marina Kowal
11. Katarzyna Gurdek



Zwycięzcy / Winners

ETAP WIELKOPOLSKI 
/ WIELKOPOLSKA STAGE

Uczelnie biorące udział w promocji 
/ Schools participating in promoting the Contest:
UAM Poznań
AE Poznań
Politechnika Poznańska

Koordynatorzy lokalni / Local coordinators:
Aneta Strzelczyk
aneta.strzelczyk@gmail.com
Paulina Kafara
kafara.paulina@gmail.com
Błażej Kwiatkowski 
travelman@interia.pl

My Discovery - Europe:
1. Adam Troszyński
2.Jakub Rybicki 
Distinction - Jakub Rybicki 
Distinction - Małgorzata Suchłobowicz 
Distinction - Arkadiusz Wieczorek 
Distinction - Tomasz Niedźwiedź 
Distinction - Michał Zywar 

My Discovery - Poland:
2. Tomasz Niedźwiedź 
Distinction - Michał Włoch 
Distinction - Michał Chudy 
Distinction - Tomasz Pawluk
 
Experience Erasmus:
1. Piotr Pietrowski 
2. Anna Dawid 
3. Łukasz Bobiński 
Distinction - Anna Klafkowska 
Distinction - Karolina Kuźnicka



ETAP POMORSKI 
/ POMERANIAN STAGE

Uczelnie biorące udział w promocji konkursu 
/ Schools participating in promoting the Contest:
Uniwersytet Gdański, 
Politechnika Gdańska

Koordynatorzy lokalni / Local coordinators:
Anna Krużycka
akruzycka@gmail.com
Anna Kozakowska 
ania.kozakowska@gmail.com

Harmonogram / Schedule:
W pierwszych dwóch tygodniach marca odbyły się dni promocyjne konkursu Discover 
Europe. Na wydziałach Uniwersytetu Gdańskiego oraz Politechniki Gdańskiej pojawiły się 
stoiska informujące o wydarzeniu, plakaty, ulotki oraz wlepki. Zostały zaspamowane również 
liczne fora internetowe takie jak nasza-klasa, facebook, socjopower.
Gala lokalnego etapu konkursu odbyła się 23 kwietnia 2009 roku w gmachu Biblioteki 
Głównej Uniwersytetu Gdańskiego. Na ogłoszenie wyników zostały zaproszone władze obu 
uczelni, lokalni patroni konkursu oraz studenci biorący udział w konkursie. Galę uświetnił 
występ kwartetu smyczkowego. 

1-14 March - Promotional Days - infomarkets, promotional materials, spamming the 
Internet
23 April - Local Final Gala.

Zwycięzcy / Winners

My Discovery - Europe:
1. Szymon Nowakowski 
2. Aleksandra Cymerman 
3. Izabela Zamkowska 

My Discovery - Poland:
1.  Maciej Błażewicz 
2.  Łukasz Gajewski 
3.  Laura Rimbau 

Experience Erasmus:
1.  Aleksandra 
2.  Alicja Litwin 
3.  Anna Toczyńska 



Zwycięzcy / Winners

Uczelnie biorące udział w promocji konkursu 

/ Schools participating in promoting the Contest:

 Uniwersytet Marii Curie Skłodowskiej w Lublinie, 

Politechnika Lubelska

Koordynator lokalny / Local coordinator:

Bartłomiej Pitera 

bartlomiej.pitera@gmail.com

Pierwsze dni promocyjne odbyły się w formie infomarketów i dzięki 

uprzejmości władz Uniwersytetu Marii Curie Skłodowskiej, 

Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego i Politechniki Lubelskiej 

mogliśmy rozstawić na poszczególnych wydziałach stoiska 

promujące nasz konkurs. I dzień promocyjny odbył się 16.03- 

wydział Prawa i wydział Ekonomii UMCS, 17.03- wydział Chemii 

i wydział Humanistyczny UMCS oraz 18.03- KUL i Politechnika 

Lubelska. Dzięki temu mogliśmy dotrzeć do studentów w czasie ich 

codziennych zajęć na uczelniach.
Drugi dzień promocyjny odbył się w Akademickim Centrum Kultury 
Chatka Żaka dnia 23 marca. Dzięki uprzejmości członków grupy 
artystycznej z wydziału Humanistycznego można było zobaczyć 
pokaz ich aktorskiego talentu podczas występu zorganizowanego 

ETAP LUBELSKI / LUBLIN STAGE

specjalnie dla naszego konkursu. Prócz doznań artystycznych, można 
było dowiedzieć się więcej o naszym konkursie dzięki ustawionemu 
w Chatce Żaka infomarketowi, uraczyć się cateringiem i obejrzeć 
wystawę fotografii finalistów z ubiegłych lat.

Postanowiliśmy również zorganizować wystawę zdjęć konkursowych 

bezpośrednio po zakończeniu możliwości wysyłania zdjęć na konkurs. 

2 kwietnia w Centrum Języka i Kultury Polskiej dla Polonii 

i Cudzoziemców UMCS. Była to świetna możliwość do zapoznania się 

z zdjęciami konkursowymi i zapowiedź tego, co będzie działo się na 

finale.

Dnia 24 kwietnia 2009 o godzinie 17.00 odbyło się podsumowanie 

wyników obrad Jury etapu lubelskiego. Jury w składzie: Jakub Skurski 

(fotograf sportowy), Michał Elertowicz (Studencka Agencja Fotografii 

przy Politechnice Lubelskiej) po obejrzeniu wszystkich 93 zdjęć 

dokonało ich oceny bez znajomości autorów. Obrady przebiegały 

w przyjemnej atmosferze i Jury jednogłośnie dokonało wyboru 

najlepszych zdjęć w poszczególnych kategoriach.

My Discovery - Europe:
1. Arkadiusz Kołodziej
2. Piotr Jagusiak
3. Arkadiusz Kołodziej

My Discovery - Poland:
2. Piotr Wolski
3. Karol Dykaiak

Experience Erasmus:
1. Piotr Jagusiak
2. Mateusz Grzywnowicz
3. Iga Nowak

1. Special Prize - Aleksandra Krauze
2. Distinction - Magdalena Wojtas
3. Distinction - Rafał Madejczyk



ETAP ŁÓDZKI / ŁÓDŹ STAGE
Uczelnie biorące udział w promocji konkursu 
/ Schools participating in promoting the Contest:

Koordynatorzy lokalni / Local coordinators:

Harmonogram / Schedule:

Politechnika Łódzka i Uniwersytet Łódzki

UŁ: Maria Kamińska,  president.uni.lodz@esn.pl
PŁ: Syndzyla Lamar, kontakt@esn-eye.pl

Marzec - promocja konkursu wśród łódzkich studentów, akcja 
„Photowalk”, czyli zwiedzanie najciekawszych, niekonwencjonalnych 
miejsc, tak aby poznać miasto i móc uchwycić za pomocą aparatu ukryte 
piękno Łodzi.
March - promotion of the contest among students, „Photowalk” action 
(sightseeing of the most interesting and unconventional places to get to 
know the city and have the opportunity to capture with a camera the 
hidden beauty of Lodz).
22 kwietnia – rozstrzygnięcie konkursu, gala finałowa w Galerii Urzędu 
Miasta Łodzi. Wystawę najlepszych prac nadesłanych w konkursie 
można było podziwiać do 6 maja.
April 22 – the final of Łódź stage, gala and exposition of the best photos. 
26 kwietnia -  warsztaty fotograficzne w Wyższym Studium Fotografii 
przy słynnej łódzkiej „Filmówce”.
April 26 -  photography workshops.

My Discovery - Europe:

My Discovery - Poland:

Experience Erasmus:

1. Francesca Cocchi
2. Marek Kucharski
3. Salvador Marchal Lozano

1. Pedro Yanes
2. Anna Reterska
3. Emanuel Żmudziński

1. Tomasz Kośmider
2. Francesca Cocchi
3. Paweł Trybulski
 
Koordynatorzy postanowili nagrodzić wyróżnieniem najczęściej 
wyświetlane zdjęcie autorstwa Marty Piotrowskiej.
Coordinators decided to give a special award to Marta Piotrowska.

Zwycięzcy / Winners



Zwycięzcy / Winners

Uczelnie biorące udział w promocji konkursu
/ Schools participating in promoting the Contest:
Politechnika Wrocławska
Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu

Koordynatorzy lokalni / Local coordinators:
Dagmara Borucka 
dagmaraborucka@gmail.com
Piotr Dyjur
piotr.dyjur@gmail.com
Małgorzata Korzeniak
gosiakorzeniak@gmail.com

Harmonogram / Schedule:
20 marca - Warsztaty fotograficzne, podczas których można było się 
m.in. dowiedzieć o najczęściej popełnianych błędach, jak również 
o aspektach prawnych związanych z fotografią.
20 March - Photo workshops.
4 maja – Wernisaż wystawy 30 najlepszych zdjęć, podczas której 
zostały ogłoszone wyniki, wręczone dyplomy i puchary.
4 May - Local Final Gala.

ETAP DOLNOŚLĄSKI 
/ LOWER SILESIAN STAGE

My Discovery - Europe:
1. Łukasz Bera 
2. Łukasz Bera
3. Łukasz Bera

My Discovery - Poland:
1. Marcin Jędrzejczak
2. Iza Chamczyk
3. Magda Jarczewska

Experience Erasmus:
1. Kamila Rzeszutko
2. Aleksandra Zarzecka
3. Damian Dudała



ETAP ZACHODNIOPOMORSKI 
/ WEST POMERANIAN STAGE

Uczelnie uczestniczące w promocji / Schools participating in promoting the Contest:

Uniwersytet Szczeciński

Koordynator lokalny / local coordinator:

Agnieszka Łaszkiewicz

de.us.szczecin@esn.pl

Harmonogram / Schedule:

 2 marca - Uroczysta inauguracja konkursu "Discover Europe" połączona z karaoke 

w szczecińskim pubie "Szafa”.

2 March - Inauguraion of the local stage and karaoke in Szafa Pub.

19-20 marca - Promocja "Discover Europe" wraz z fotografami portalu "mynight.pl" 

w najpopularniejszych szczecińskich klubach.

19-20 March - Promotion in clubs in Szczecin in cooperation with mynight.pl 

photographers.

24-27 marca - "Tydzień Europejski" na Uniwersytecie; stanowisko "Discover Europe" 

na Global Village ( 25.03.), impreza "Welcome Erasmus" w klubie "Heya" (26.03.).

24-27 March - Promotional stand of Discover Europe during European Week at US.

25 kwietnia - Gala Finałowa - ogłoszenie wyników i rozdanie nagród w klubie 

"Pinokio".

25 April - Local Final Gala in Pinokio Club.

Zwycięzcy / Winners

My Discovery - Europe:

1.  Kamila Dobosz

2.  Magda Kowalewska

3.  Natalia Matusz

My Discovery - Poland:

1. Wojciech Grela

2. Tomasz Lazar

3. Tomasz Lazar

Experience Erasmus:

1.  Radosław Młodzianowski

2.  Kamila Dobosz

3.  Jakub Roszkiewicz



Zwycięzcy / Winners

ETAP CENTRALNY / CENTRAL STAGE

Dnia 27 maja 2009 roku w Warszawie odbyły się obrady Jury etapu 
centralnego, których celem było wyłonienie laureatów Konkursu.  Po 
ponad dwugodzinnych obradach Jury w składzie: dr Małgorzata 
Stawicka (Prodziekan Studium Licencjackiego Szkoły Głównej 
Handlowej w Warszawie), Artur Waczko  (Wykładowca Warszawskiej 
Szkoły Reklamy), Patryk Larwiński (Fotoedytor Gazety Wyborczej), 
Anna Mamak (Zastępca Redaktora Naczelnego Niezależnego 
Miesięcznika Studentów Szkoły Głównej Handlowej „Magiel”), oraz 
Patryk Sandach (Wiceprezes Klubu Filmowo-Fotograficznego 
„Focus”) wybrało najlepsze zdjęcia w każdej z trzech kategorii 
konkursowych.

The jury debate, whose objective was to choose the winners of the 
Discover Europe Photo Contest took place on 27th May 2009 in 
Warsaw School of Economics. After long discussion, jury: dr 
Małgorzata Stawicka (Warsaw School of Economics), Artur Waczko  
(Warsaw School of Advertisement), Patryk Larwiński (Gazeta 
Wyborcza), Anna Mamak („Magiel”), oraz Patryk Sandach („Focus”) 
chose the best photos - one main prize and two distinctions in each 
category.

W kategorii „Moje Odkrycie – Europa” laureatami zostali:
1. miejsce – Marek Kucharski (PWSFTviT w Łodzi)
1. wyróżnienie – Łukasz Bera (Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu) 

2. wyróżnienie – Karina Wielomska (Uniwersytet Warszawski) 

W kategorii „Moje Odkrycie – Polska” laureatami zostali:
1. miejsce – Tomasz Lazar (Zachodniopomorski Uniwersytet 
Technologiczny   w Szczecinie) 
1. wyróżnienie – Mateusz Grochocki (Uniwersytet Warszawski) 
2. wyróżnienie - Tomasz Lazar (Zachodniopomorski Uniwersytet 
Technologiczny   w Szczecinie) 

W kategorii „Experience Erasmus” laureatami zostali:

1. miejsce – Diana Grabowska (Uniwersytet Jagielloński) 
1. wyróżnienie – Jakub Piekarz (Akademia Ekonomiczna w 
Katowicach) 
2. wyróżnienie – Piotr Olkowski (Szkoła Główna Gospodarstwa 
Wiejskiego w Warszawie) 

Nagroda Internautów została przyznana Piotrowi Kulczyckiemu 
z Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu.

Category „My experience – Europe”:
1st. place – Marek Kucharski (PWSFTviT, Łódź)
1st. distinction – Łukasz Bera (Uniwersytet Ekonomiczny, Wrocław)
2nd. distinction – Karina Wielomska (Uniwersytet Warszawski)

Category „My experience – Poland”:
1st. place – Tomasz Lazar (Zachodniopomorski Uniwersytet 
Technologiczny, Szczecin)
1st. distinction – Mateusz Grochocki (Uniwersytet Warszawski)
2nd. distinction - Tomasz Lazar (Zachodniopomorski Uniwersytet 
Technologiczny, Szczecin)

Category „Experience Erasmus”:

1st. place – Diana Grabowska (Uniwersytet Jagielloński)
1st. distinction – Jakub Piekarz (Akademia Ekonomiczna, Katowice)
2nd. distinction – Piotr Olkowski (Szkoła Główna Gospodarstwa 
Wiejskiego, Warsaw)
 
Internaut's distinction: Piotr Kulczycki, Uniwersytet Ekonomiczny, 
Poznań.



Moje odkrycie - Europa, 1. wyróýnienie, Łukasz Bera

Moje Odkrycie - Europa, 2. wyróżnienie, Karina Wielomska

Moje Odkrycie - Europa, Nagroda Internautów, Piotr Kulczycki

Moje Odkrycie - Europa, nagroda, Marek Kucharski



Experience Erasmus, 1. wyróznienie, Jakub Piekarz

Experience Erasmus, 2. wyróznienie, Piotr Olkowski

Experience Erasmus, nagroda, Diana Grabowska

Moje Odkrycie - Polska, 1. wyróżnienie, Mateusz Grochocki

Moje Odkrycie - Polska, 2. wyróżnienie, Tomasz Lazar

Moje Odkrycie - Polska, nagroda, Tomasz Lazar



DISCOVER KPMG
Laureaci / Laureates

Olga Świątecka “Dare to dream” 

 Bartek Tryzna “Mój Pracodawca jest najpotężniejszy!“ 

 Anna Marczak “Potężny pracodawca to potężne perspektywy. I potężny sukces. “



PODSUMOWANIE / SUMMARY
Marcel Proust powiedział kiedyś: „Prawdziwa podróż odkrywcza nie polega na 
szukaniu nowych lądów, lecz na nowym spojrzeniu.” Okres studiów za granicą jest 
taką podróżą odkrywczą – odkrywaniem nowego kraju, nowych kultur, zwyczajów, 
ludzi, a także bardzo często - samego siebie. Nie odkrywamy nowych lądów, lecz 
dzięki pobytowi za granicą inaczej patrzymy na świat. Zyskujemy nowe spojrzenie. 
Mając taki bagaż nowych odkryć, pragniemy się nimi podzielić – nic nie jest lepszym 
sposobem na podzielenie się swoim odkryciem niż fotografia.
Dzięki konkursowi Discover Europe co roku na nowo odkrywamy Europę - 
zyskujemy nowe spojrzenie. Albania, Polska, Hiszpania, Grecja, Chorwacja, 
Włochy… Kilkaset nieznanych zakątków, wiele przyjaźni, niezapomnianych 
wspomnień. A wszystko to uwiecznione na fotografiach zgłoszonych do konkursu 
Discover Europe.
25 sekcji ESN w 12 miastach czynnie zaangażowało się w promocję tegorocznej 
konkursu Discover Europe. Z początkiem marca na uczelniach i w akademikach 
zawisły plakaty DE, wszędzie widoczne były ulotki, informacje o DE nieustannie 
pojawiały się na forach internetowych i portalach studenckich. Wystawy zdjęć 
konkursowych udało się zorganizować w najróżniejszych miejscach w całej Polsce, 
jak choćby na dworcu kolejowym w Białymstoku czy też w Urzędzie Miasta Łodzi. 
Jest się czym pochwalić! Efekty promocji przerosły nasze oczekiwania – do Konkursu 
zostało zgłoszonych ponad 2200 zdjęć, czyli prawie dwukrotnie więcej niż w 
ubiegłym roku. Świadczy to o nieustannym rozwoju projektu, który umacnia swoją 
pozycję wśród konkursów fotograficznych w Polsce, a także powoli zaznacza swoją 
obecność na arenie ogólnoeuropejskiej. 
Czym zaskoczy nas Discover Europe 2010? Przekonamy się w przyszłym roku!

Marcel Proust once said: “The real voyage of discovery consists not in seeking new 
landscapes but in having new eyes.” The period of life spent abroad, especially by 
taking part in an international exchange or internship, is some kind of a “voyage of 
discovery” – we discover new country, new cultures, customs, people and – very 
often – we discover ourselves, our own identity. We do not discover new lands but 
thanks to an exchange we start to observe the world differently. We gain a new 
point of view. Having such experiences, we want to share them with other people – 
what is better medium for that than photography?
Thanks to Discover Europe Photo Contest we discover Europe every year anew. 
Albania, Poland, Spain, Greece, Croatia, Italy… Thousands of unforgettable 
memories, hundreds of remarkable landscapes, many new friendships. And all of 
this pictured on the photos.
25 sections of ESN in 12 Polish cities have been involved in the promotion of the 
Discover Europe Photo Contest 2009.  From the beginning of March posters and 
leaflets could be seen almost everywhere, information about DE has appeared in 
magazines and on the Internet. Photo exhibitions were organized in various, 
sometimes surprising places, like a railway station in Białystok or City Hall in Łódź. 
The results of the promotion were bigger than expected. More than 2200 photos 
were sent to the contest, which makes two times more than in the previous edition. 
It is a great proof, that the project is constantly developing by strengthening its 
position among polish photo contests and by emphasizing its presence in Europe. 
How is going Discover Europe 2010 to surprise us? We will see next year!

Organizatorzy / Organizing Committee:

 Marek Mułenko
 Koordynator Konkursu
 tel.: +48 605 744 238
 marek.mulenko@gmail.com

Członkowie OC / OC Members:
Aleksandra Boratyńska
Anna Borusińska
Wioletta Czekaj
Katarzyna Gierucka
Marcin Juchnowicz
Dagmara Kucharska
Grzegorz Michalak
Mateusz Nasternak
Elżbieta Olszewska
Natalia Pietraszewska
Piotr Szczotka
Paweł Waligóra 
Wioleta Żakowska

Kontakt / Contacts:

Discover Europe Photo Contest
www.discovereurope.esn.pl

de@esn.pl

Erasmus Student Network Polska
www.esn.pl
info@esn.pl

Erasmus Student Network AISBL
www.esn.org



PARTNERZY:

PATRONI MEDIALNI:

PATRONI GŁÓWNI:

ORGANIZATOR:


