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Konkursy ICCS-CIEC
przedłużony termin składania wniosków

Graduate Student Scholarship
Canadian Studies Postdoctoral Fellowship
Publishing Fund
Governor General's International Award in Canadian Studies
Best Doctoral Thesis in International Canadian Studies
Certificates of Merit

International Council for Canadian Studies przedłużyło termin składania
wniosków w oferowanych co roku konkursach do 31 grudnia 2022 r. 

W związku z tym, że w pierwszym naborze do PTBK wpłynął jeden wniosek
do nagrody im. Pierre'a Savarda za publikację o tematyce kanadyjskiej 
w języku innym niż angielski, PTBK nie przyjmuje już wniosków do tego
konkretnego konkursu.

Zachęcamy do aplikowania do pozostałych konkursów:

Opisy wszystkich konkursów dostępne są na stronie internetowej ICCS-CIEC
w języku angielskim i francuskim. 

W związku z tym, że do wniosków należy załączyć opinię lub
rekomendację PTBK, prosimy o przesłanie pełnej wymaganej
dokumentacji do środy 21 grudnia 2022 r. na adres ptbk@wa.amu.edu.pl.  

Jednocześnie przypominamy, że wnioski konkursowe
mogą być skierowane do ICCS wyłącznie przez PTBK. 
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Staż w Ambasadzie Kanady
raport od Pani Gabrieli Kwiatek

We wrześniu 2022, dzięki staraniom PTBK,
miałam okazję odbyć staż w sekcji
Foreign Policy and Diplomacy Ambasady
Kanady w Warszawie. Praca 
w kanadyjskiej placówce dyplomatycznej
wiąże się z uzyskaniem security
clearance, bez którego nie można było
podpisać umowy, ani pracować 
z budynku Ambasady. 

W związku z opóźnieniami w pracy
administracyjnej w Ottawie, security
clearance otrzymałam dopiero 8
września, więc dopiero od 9 września
mogłam podpisać umowę i od 12
września zacząć pracę stacjonarną, 
po tygodniu zdalnej. 

W sekcji FPDS pracowałam pod
nadzorem radczyni politycznej, Jeanette
Sautner. Początkowo zakładano, że moim
głównym zadaniem będzie wyłącznie
zaprojektowanie i organizacja wystawy
edukacyjnej, którą wymyśliłam podczas
rozmowy rekrutacyjnej, natomiast 
w związku z okresem urlopowym
przejęłam część obowiązków
pozostałych pracowników sekcji, a praca
nad wystawą zeszła na dalszy plan.
Dzięki temu miałam okazję wesprzeć
FPDS, Jeanette i Head of Mission (HOM)
w organizacji przeróżnych inicjatyw. 
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W pierwszym tygodniu pracy zdalnej, oprócz researchu do wystawy,
przygotowywałam szkice odpowiedzi na przeróżne listy w imieniu Jeanette i HOM.
Na ich prośbę pisałam również raporty nt. interesujących je firm, organizacji,
wydarzeń kulturowych i politycznych. Gdy była taka potrzeba przygotowywałam
również notki biograficzne o osobach, z którymi HOM miała umówione spotkania.

Po otrzymaniu przepustki zaczęłam przychodzić do Ambasady, gdzie otrzymałam
dostęp do wewnętrznych banków informacyjnych i mogłam zacząć pracę nad
większą ilością projektów. Napisałam przemówienie dla HOM na IX Kongres PTBK,
rozpoczęłam pracę nad kampanią edukacyjną na media społecznościowe
Ambasady, z okazji święta federalnego National Day for Truth and Reconciliation,
a także, z tej samej okazji, wiadomości wewnętrzne od HOM do pracowników. 

Każda placówka dyplomatyczna Kanady na świecie prowadzi podobne,
centralnie zaprojektowane kampanie społeczne. Jedną z nich jest #SheLeadsHere
Campaign, czyli akcja mająca na celu wsparcie i stworzenie dodatkowych
możliwości dla lokalnej młodej aktywistki, której zainteresowania pokrywają się z
pillars of advocacy Ambasady (climate change, gender equality i LGBT+ rights).
W ramach tej kampanii towarzyszyłam w procesie rekrutacyjnym i rozmowach z
kandydatkami, które znalazłam i zaproponowałam HOM. Już po zakończeniu stażu
Ambasada nawiązała współpracę z zasugerowaną przeze mnie kandydatką,
Katarzyną Niemier. 

W związku żałobą po śmierci Królowej ani Amb. Scanlon ani Jeanette nie mogły
wziąć udziału w gali United Nations Association Poland, która miała miejsce 19
września. W związku z tym na to wydarzenie zostałam wysłana ja. Najlepszy
kontakt ze wszystkich obecnych gości nawiązałam z Deputy Chief of Mission
Ambasady Państwa Palestyny w Polsce. Większość przedostatniego tygodnia
września spędziłam w Białymstoku, towarzysząc delegacji dyplomatycznej na IX
Kongresie PTBK. Miłą niespodzianką okazało się wykorzystanie przez Amb. Scanlon
przemówienia, które napisałam.
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Ostatni tydzień stażu był najbardziej intensywny, ponieważ był to okres
przygotowawczy przed wizytą mieszanej grupy parlamentarnej Canada-Europe
Parliamentary Association. Do moich obowiązków należało wsparcie
organizacyjne, m.in. umówienie spotkań z przedstawicielami OSCE Office for
Democratic Institutions and Human Rights, a także z European Commission
Representative Office. W ostatnich dniach stażu opublikowana została również
wspomniana kampania edukacyjna w postaci konkursu z nagrodami książkowymi
“Indigenous Canada”. Zaprojektowany przeze mnie konkurs spodobał się na tyle,
że został również wykorzystany przez Ambasadę Kanady w Litwie. 27 września
miałam również okazję towarzyszyć Amb. Scanlon w wysokiej rangi spotkaniu
bilateralnym z senatorem Grodzkim. Było to jedno z ostatnich, 
w których ówczesna HOM uczestniczyła podczas swojej kadencji.

Ostatnie dni stażu poświęcone były na konsultację mojego projektu wystawy
edukacyjnej nt. wyjątkowych kobiet w historii Kanady, nad którą pracowałam w
międzyczasie. Był to trudny projekt, gdyż mogłam wybrać maksymalnie 18 kobiet,
które musiały reprezentować jednocześnie wszystkie regiony Kanady, wszystkie
największe mniejszości rasowe, etniczne i seksualne, oraz kobiety z
niepełnosprawnościami. Nie jestem pewna jak dużo z tego co przygotowałam
zostanie ostatecznie wykorzystane przez Ambasadę. Zakończenie wystawy
przypadło osobie zatrudnionej już po moim odejściu. Uroczyste otwarcie
planowane jest 
na 8 marca.
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Mój czas w Ambasadzie będę wspominać bardzo dobrze. Zostałam
przyjęta z otwartymi ramionami przez przesympatycznych pracowników
FPDS - Przemka, Marcina i Małgosię. Sama Jeanette Sautner była
najlepszą szefową jaką dotychczas miałam. Oprócz tego fascynował mnie
sposób funkcjonowania naszej Ambasady, będącej częścią ogromnej siatki
innych placówek dyplomatycznych, których prawie każdy ruch był
planowany odgórnie. Świetnie było też móc wykorzystać w praktyce
wiedzę zdobytą na studiach. W drugim tygodniu stażu otrzymałam nawet
ofertę pracy od szefa działu imigracyjnego (której nie przyjęłam, 
bo musiałabym zawiesić studia, a nie była na tyle interesująca, aby podjąć
takie kroki). Jeżeli miałabym okazję odbyć staż w Ambasadzie Kanady po
raz drugi, zrobiłabym to bez wahania. Wydaje mi się, że jest to niezwykle
wartościowe doświadczenie dla każdego studenta studiów
amerykanistyczno-kanadystycznych i mam nadzieję, że więcej osób będzie
mogło skorzystać z takiej możliwości.

Zarząd PTBK pragnie podziękować Pani Gabrieli Kwiatek 
za przygotowanie sprawozdania. Jeszcze raz serdecznie

gratulujemy i cieszymy się, że staż w Ambasadzie 
okazał się wzbogacającym doświadczeniem. 

 
Staż był możliwy dzięki staraniom poprzedniego Zarządu PTBK

pod przewodnictwem prof. Anny Branach-Kallas. 
Dziękujemy i obiecujemy kontynuować starania!
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Nadchodzące wydarzenia

W październiku br., nakładem Instytutu Romanistyki UW oraz Centrum
badawczego Imaginaire Nord (UQAM), ukazało się polskie tłumaczenie
eseju prof. Daniela Chartier (UQAM, Imaginaire Nord), pt. "Czym jest
Północ wyobrażona. Zasady etyczne." W swoim tekście Daniel Chartier
podejmuje refleksję nad dyskursywną naturą zachodnich wyobrażeń
Dalekiej Północy i Arktyki, a także nad marginalizacją perspektywy
rdzennej w badaniach nad tymi obszarami. Autor przedstawia również
zasady etyczne, które powinny jego zdaniem kierować wszelkimi
działaniami i projektami realizowanymi w strefie okołobiegunowej. Polski
przekład eseju profesora Chartier, autorstwa dra Michał Obszyńskiego (IR)
we współpracy z mgr Martą Ścisło (doktorantka IR), dołącza do grupy
czternastu innych wersji językowych tekstu, obejmującej, między innymi,
angielski, niemiecki, szwedzki, duński oraz północnosaamski czy inuktitut.

Jeśli ktoś z członków PTBK byłby zainteresowany otrzymaniem egzemplarza
powyższej publikacji, prosimy o kontakt z dr. Michałem Obszyńskim na
adres m.obszynski2@uw.edu.pl.

W związku z publikacją, w dniach 8-9 grudnia, w ramach I Kongresu
Humanistycznego Humanistyka - Społeczeństwo - Tożsamość,
organizowanego przez Wydział Neofilologii UW, odbędzie się sesja
tematyczna zatytułowana "Le Canada et l'imaginaire du Nord. Enjeux
sociopolitiques, identitaires et esthétiques / Canada and the Imagined
North. Sociopolitical, Identity and Aesthetic Issues". W ramach sesji, 8
grudnia (godz. 17-18.15), Prof Chartier wygłosi wykład pt.: "L’imaginaire du
Nord est-il genré ?". Wszystkie osoby, które w tych dniach mogą być w
Warszawie, zapraszamy do udziału w wykładzie oraz piątkowych sesjach
(w j. angielskim i francuskim). Program w załączeniu. 

Serdecznie zapraszamy,
Organizatorzy (Michał Obszyński oraz Małgorzata Sokołowicz)
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Session thématique 
Le Canada et l’imaginaire du Nord 

Enjeux sociopolitiques, identitaires et esthétiques 

Premier congrès international 
Sciences humaines – Société – Identité 

Université de Varsovie, 7-9 décembre 2022 

Marc-Aurèle de Foy Suzor-Coté Scène de neige (1925
?) source :
https://collections.mnbaq.org/fr/oeuvre/600002029 

Faculté des Langues Modernes

55 rue Dobra 
Varsovie 



discussion 

14h00-14h30 pause déjeuner 

12h00-12h20 Iwona WROŃSKA (Université de Kielce), 
North American Arctic. Canadian Approach 

discussion 

12h30-12h50 Marcin GABRYŚ (Université Jagellonne de Cracovie), 

discussion 

13h00-13h20 Marcin BZDAWKA (Université Adam-Mickiewicz de Poznan), 

 

 

JEUDI 8 décembre 

(salle 3.014) 

16h45 accueil des participants 

17h00 inauguration de la session et présentation de la traduction polonaise de
l’essai de 
Daniel Chartier Qu’est-ce que l’imaginaire du Nord 

17h15 conférence plénière 

Daniel CHARTIER (UQAM / Laboratoire Imaginaire Nord), L’imaginaire du Nord est-
il genré ? 

19h00 diner de gala dans le cadre du Premier congrès international « Sciences
humaines – Société – Identité » 

VENDREDI 9 décembre 

(salle 1.120) 

12h00-14h00 

Séance I : Histoire, politique, engagement 

Présidence : Ewa ŁUCZAK 

Nunangat Policy: What is in the name ? 
Canada’s Inuit 

Politics and Development in the 

“L’entreprise 
du Nort”. Different Views of Hudson Bay in Late 17th/Early 18th Century French Accounts 



discussion 

15h30-15h50 Marta ŚCISŁO (Université de Varsovie), La plume et le crayon : l’image de

Montréal dans L’Exil vaut le voyage de Dany Laferrière 

discussion 

16h00 clôture de la session 

discussion 

15h00-15h20 Michał OBSZYŃSKI (Université de Varsovie), 

14h30-14h50 Małgorzata SOKOŁOWICZ (Université de Varsovie), 

Kanada pachnąca żywicą

Les réalités canadiennes 
vues/vécues/imaginées/représentées de Pologne – l’image du Canada dans 
(1935) d’Arkady Fiedler 

« Tu pensais que l’hiver 
avait gelé / les vagues sur ton cœur ». L’imaginaire du froid dans la poésie de Jean Sioui 

Notre session est organisée dans le cadre du Premier congrès international « Sciences
humaines – Société – Identité » qui se déroulera pendant trois jours (7-9 décembre). Nous
vous invitons à suivre d’autres événements du Congrès. Le programme est disponible sur le
site : https://hsic.wn.uw.edu.pl/ 

14h30-17h00 
Séance II : Lectures, imaginaires, interprétations 

Présidence : Daniel CHARTIER 

https://hsic.wn.uw.edu.pl/
https://hsic.wn.uw.edu.pl/
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7.12

8.12

WYKŁADY DLA 
STUDENTÓW I UCZNIÓW

SEMINARIUM NAUKOWE 
POŚWIĘCONE RÉGINE ROBIN



Tomasz SOROKA (Uniwersytet Jagielloński): 
Polityka językowa i tożsamość kulturowa Quebecu (online)

Marta ORACZ (Uniwersytet Śląski): 
Impresjonizm i Marc-Aurèle de Foy Suzor-Coté

Anna CZARNOWUS (Uniwersytet Śląski): 
Imperialism in the visual arts of Canada as a settler colony 

 
Krzysztof MAJER (Uniwersytet Łódzki): 
Zgiełk z podziemi. Karaluch Rawiego Hage'a jako oskarżenie i groźba (online)

Joanna WARMUZIŃSKA-ROGÓŻ (Uniwersytet Śląski): 
Kobiety w języku, kobiety w przekładzie. Przykład Quebecu

Małgorzata CZUBIŃSKA (Uniwersytet Adama Mickiewicza): 
Budowanie mostów czy wznoszenie murów? O tłumaczeniu literatur rdzennych
na język francuski w Kanadzie (online)

Ewelina BEREK (Uniwersytet Śląski): 
Wszystko, co chcielibyście wiedzieć o quebeckim, a baliście się zapytać (warsztat)

DZIEŃ KULTURY 
QUEBECKIEJ

 7.12
9.45-11.15

 
14.30-15.15

11.30-13.00 

13.45-14.30 

ORGANIZATORZY

Instytut Literaturoznawstwa, Kierunek filologia romańska
Joanna Warmuzińska-Rogóż joanna.warmuzinska-rogoz@us.edu.pl
Ewelina Berek ewelina.berek@us.edu.pl 

mailto:joanna.warmuzinska-rogoz@us.edu.pl
mailto:ewelina.berek@us.edu.pl
mailto:ewelina.berek@us.edu.pl
mailto:joanna.warmuzinska-rogoz@us.edu.pl
mailto:ewelina.berek@us.edu.pl
mailto:ewelina.berek@us.edu.pl
mailto:ewelina.berek@us.edu.pl


8.12

JOURNÉE D’ÉTUDES
AUTOUR DE L’ŒUVRE DE RÉGINE ROBIN

LA PARTICIPATION AU COLLOQUE UNIQUEMENT EN MODE
VIRTUEL, VIA LA RÉUNION TEAMS 

15.00

18.15

15.30-16.45

17.00-18.15

CONCLUSIONS – JÓZEF KWATERKO

MOT D’OUVERTURE 

ADAM DZIADEK, DOYEN DE LA FACULTÉ DES SCIENCES HUMAINES 

JAN KUCHARSKI, DIRECTEUR DE L’INSTITUT D’ÉTUDES LITTÉRAIRES

ANDRZEJ RABSZTYN, DIRECTEUR DE LA PHILOLOGIE ROMANE 

PRÉSIDENCE : PIERRE NEPVEU 

CATHERINE MAVRIKAKIS : La plupart du temps, elle s’appelait Régine Robin

SIMON HAREL : Régine Robin, passe-muraille 

PETER KLAUS : Régine Robin - une « Québécoite » et Berlin 

PRÉSIDENCE : RENATA JAKUBCZUK 

PIOTR SADKOWSKI : Les dibbouks (re)connus de Régine Robin et d’Irène Kaufer

EWELINA BEREK, JOANNA WARMUZIŃSKA-ROGÓŻ : 
Régine Robin, pionnière de la cyber-littérature
 
KATHLEEN GYSSELS : Chantiers Robin : des lieux utopiques encore à visiter

COMITÉ D’ORGANISATION :
Joanna Warmuzińska-Rogóż
Ewelina Berek : ewelina.berek@us.edu.pl 

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_MzEzNzI5ODQtNjRhMy00YmFmLWJmNzMtY2IxNDc5NDE1ODVk%40thread.v2/0?context=%7B%22Tid%22%3A%2250c76291-0c80-4444-a2fb-4f8ab168c311%22%2C%22Oid%22%3A%22b4aa98b6-0805-4c56-b51d-b9d27e836da2%22%7D
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_MzEzNzI5ODQtNjRhMy00YmFmLWJmNzMtY2IxNDc5NDE1ODVk%40thread.v2/0?context=%7B%22Tid%22%3A%2250c76291-0c80-4444-a2fb-4f8ab168c311%22%2C%22Oid%22%3A%22b4aa98b6-0805-4c56-b51d-b9d27e836da2%22%7D


Pozostałe ogłoszenia
Canada & Beyond: A Journal of Canadian Literary and Cultural Studies
CALL FOR PAPERS 

Writing the ‘Good Life’ in Narratives of Canada
Deadline: April 30, 2023

 
Call for Papers for a special issue of Canada and Beyond: A Journal of
Canadian Literary and Cultural Studies, Volume 13, 2024

Guest Editors: Silvia Caporale Bizzini and María Jesús Llarena Ascanio
 
In her book The Promise of Happiness (2010), Sara Ahmed explains how the
concept of happiness is related to heteronormative notions of the “good life”:
“The good life is the life that is lived in the right way, by doing the right things,
over and over again” (Ahmed 2010, 36). Questioning the promise of a good life
leads to unhappiness, but unhappiness (unlike happiness) can be productive for
social change as it fosters a possibility to open to new affective spaces in the
subject’s life. Ahmed describes individuals’ urges toward “the good life” as
frequently grounded in attachments that, while often toxic and ultimately
unfulfilling, are not recognized as such by the people who engage in these
negative relations. Those feelings derive from the impossible emotional fantasy of
living a good life—an emotional state that Lauren Berlant aptly defined as “cruel
optimism,” a situation in which what people most desire is actually an obstacle to
their flourishing. The cruelty comes from the fact that people tend to depend on
“objects that block the very thriving that motivates our attachment in the first
place” (Berlant 2012). Both notions of the good life and cruel optimism are
connected to Kathleen Stewart’s “ordinary affects,” a “kind of contact zone where
the over-determinations of circulations, events, conditions, technologies, and flows
of power take place” (2007, 3). For Stewart, ordinary affects happen through
unexpected events which may be shocking, perturbing, traumatic, or even funny,
but which offer individuals the opportunity to move forward. The ordinary and the
unexpected can merge to transform individuals’ lives and allow them to form new
connections (2007, 95). In both Berlant’s and Stewart’s thinking, the unexpected
has the power to redefine individuals’ inner landscapes and their perceptions of
self—both of which are structured by a lifelong dynamic of intimate relationships
and attachments.
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The guest editors seek articles that analyze narratives of Canada that unravel the notions of
the good life (Ahmed), and/or cruel optimism (Berlant), and/or ordinary affects and the
unexpected (Stewart). Contributors are encouraged to examine how these notions articulate
new places of critical potential in narratives of Canada. 
 
Contributions may address, but are not limited to, the following areas:
•     Narratives of dissent
•     Insurgent utopias
•     Indigenous resistance, reparation and resurgence
•     Refugee writings
•     Transnational narratives
•     Queering Canada: gender, sexuality and beyond
•     Feminist killjoys
•     Posthuman approaches, dystopias, speculative realities
•     Un/happiness and ugly feelings
•     Environmental approaches to the good life
 
Canada & Beyond is a peer-reviewed, open access journal indexed in MLA. Modern
Language Association Database, DIALNET, LATINDEX, ERIH+. You can learn more about the
journal’s review process, style guide and past issues here:
https://revistas.usal.es/index.php/2254-1179

All submissions to Canada & Beyond must be original, unpublished work. Articles, between
6,000 and 7500 words in length, including notes and works cited, should follow the current
MLA bibliographic format. Submissions should be uploaded to Canada & Beyond’s online
submissions system (https://revistas.usal.es/index.php/2254-1179/about/submissions) and
simultaneously sent to caporale@ua.es and mllarena@ull.edu.es by April 30, 2023. For more
information please contact the guest editors at the e-mail addresses above. Your submission
will be peer-reviewed for volume 13, 2024.
 
Works Cited
Ahmed, Sara. 2010. The Promise of Happiness. Duke UP.
Berlant, Lauren. 2011. Cruel Optimism. Duke UP.
Berlant, Lauren. 2012. “Lauren Berlant on Her Book Cruel Optimism: The Wide Angle”.
Accessed November 2022.
http://rorotoko.com/interview/20120605_berlant_lauren_on_cruel_optimism/?page=2.
Stewart, Kathleen. 2007. Ordinary Affects. Duke UP.
 
This CFP is part of the work conducted within the joint international research projects The
Premise of Happiness (PID2020-113190GB-C21) and Narrating Resilience (PID2020-
113190GB-C22)
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Canada Commons
Przypominamy, że wszystkie osoby członkowskie PTBK mają dostęp 
do bogatej bazy Canada Commons i gorąco zachęcamy do korzystania 
z jej zasobów.  

Jeśli ktoś z Państwa ma opłacone składki członkowskie, ale nie ma dostępu
do bazy, prosimy o kontakt na ptbk@wa.amu.edu.pl. Wszystkie osoby, które
zdecydują się przystąpić do Towarzystwa i ci z Państwa, którzy zdecydują
się opłacić zaległe składki członkowskie, również proszeni są o kontakt 
z Sekretarzem PTBK w celu otrzymania dostępu do bazy danych.  

mailto:ptbk@wa.amu.edu.pl


Zachęcamy do informowania Towarzystwa 
o  wydarzeniach (około)kanadystycznych
organizowanych w Państwa instytucjach!  

 

ptbk@wa.amu.edu.pl

https://www.facebook.com/profile.php?id=100064573994382
http://ptbk.org.pl/

