
VI Festiwal Kultury Kanadyjskiej 
 
Dzień I - 16.11.2017 
 
14:00 - 15:30 Panel I prelegentów 
16:00 - 17:30 Panel II  
 
20:00 - Canadian Quiz Night - Klub pod Jaszczurami 
wydarzenie na facebooku: https://www.facebook.com/events/372080753236316/ 
 
Dzień II - 17.11.2017 
 
10:00 - 12:00 - NAFTA z trzech perspektyw - dyskusja ekspertów (dr Soroka, dr Derwich, 
prof. Rybkowski), IAiSP, sala 31 
wydarzenie na facebooku: https://www.facebook.com/events/155909198355999/ 
12:00 - 14:00 - Wykład Charges d'Affaires - Jeremiego Wallace'a, IAiSP, sala 31 
wydarzenie na facebooku: https://www.facebook.com/events/2012376999045944/ 
14:00 - 16:00 - Przerwa obiadowa, 16:00-17:30 - Spotkanie z Katarzyną Wężyk, autorką 
książki "Kanada. Ulubiony kraj świata", IAiSP, sala 31 
wydarzenie na facebooku: https://www.facebook.com/events/1989583261297879/ 
18:00-20:00 - Fireside Chats - Współczesna kondycja Kanady (rozmowa z ekspertami - dr 
Soroka, dr Gabryś), Massolit Books&Cafe 
wydarzenie na facebooku: https://www.facebook.com/events/302681506884030/ 
 
Dzień III - 18.11.2017 
 
10:00-14:00 - Konferencja naukowa, IAiSP, sala 9 
18:00-20:00 - Projekcja filmu "Leonard Cohen: I'm Your Man", Pub Pod Grotami  
wydarzenie na facebooku: https://www.facebook.com/events/129460651036265/ 
 
 
Plan prelekcji 
 
I Panel Prelegentów 14-15:30 (16.11.2017) 
 

1. 14:00-14:20 Krzysztof Oliwa Temat:  
Jaki wpływ miał udział żołnierzy kanadyjskich w I wojnie światowej (1914-1918)  

2. 14:20-14:40 Izabela Świerkot Temat:  
Specyfika systemu prawa prywatnego Nunavut 

3. 14:40-15:00 Emilia Meres Temat:  
What are you? On borrowed, inherited, and referenced identity in Canada vs. Poland 

4. 15:00-15:20 Kaja Łuczyńska Temat:  
What is wrong with the Canadian film industry? Problemy i szanse kina kanadyjskiego w 
perspektywie historycznej 

5. 15:20-15:30 Dyskusja, możliwość zadawania pytań prelegentom 
 



 
II Panel Prelegentów (16.11.2017) 
 

1. 16:00-16:20 Przemysław A. Lewicki Temat:  
Flame in the True North – charakterystyka toryzmu kanadyjskiego Stephena Leacocka i 
George’a Granta 

2. 16:20-16:40 Kuba Serafin Temat:  
System opieki nad weteranami - analiza sytuacji kanadyjskich weteranów po 2005 roku  

3. 16:40-17:00 Konrad Mzyk Temat:  
Kanadyjska sportowa zależność od USA; Przyczyny i problemy 

4. 17:00-17:20 Przemysław Winzer Temat: 
5. 17:20-17:30 Dyskusja, możliwość zadawania pytań prelegentom 

 
III Panel Prelegentów (18.11.2017) 
 

1. 12:35-12:55 Jakub Trubiłowicz Temat:  
Europejska koncepcja narodu i obywatelstwa a Kanadyjczycy 

2. 12:55-13:15 Kamila Brukwicka Temat:  
Once upon a time... there was a town i British Columbia... 

3. 13:15-13:35 Marcin Bzdawka Temat:  
Nowa (lepsza) Francja. Plany dworu paryskiego wobec kolonii kanadyjskiej w XVII w. 

4. 13:35-13:55  
5. 13:55-14:05 Dyskusja, możliwość zadawania pytań prelegentom 

 
 


