Konferencja naukowa - 8-9 listopada 2007 r.

„Augustyn Suski – Naczelnik Konfederacji Tatrzańskiej, poeta, patriota, ludowiec”

W stulecie urodzin Augustyna Suskiego odbyła się w Szaflarach, 8-9 listopada 2007 r.,
dwudniowa konferencja naukowa Augustyn Suski – Naczelnik Konfederacji Tatrzańskiej, poeta,
patriota, ludowiec” zorganizowana przez PPWSZ w Nowym Targu, Gminę Szaflary oraz Polskie
Towarzystwo Historyczne Oddz. w Nowym Targu.

Uroczystości rozpoczęły się Mszą Świętą w kościele parafialnym w Szaflarach, koncelebrowaną
przez Metropolitę Krakowskiego, ks. Kardynała Stanisława Dziwisza. Specjalnie na tę okazję Jan
Kanty Pawluśkiewicz skomponował w hołdzie dla Suskiego muzyczny utwór, który przed
rozpoczęciem Mszy Świętej wykonała orkiestra dęta pod batutą dra Stanisława Strączka.

Po

uroczystościach w kościele

uczestnicy konferencji przeszli pod pomnik założyciela

Konfederacji Tatrzańskiej, gdzie złożono symboliczne wiązanki kwiatów. Defilada członków PTH
(w autentycznych mundurach z 1939 r.) i górali, którzy zaciągnęli wartę honorową przed
pomnikiem, przydała historycznego autentyzmu uroczystościom na szaflarskim Rynku.

Dalsza cześć uroczystości odbywała się w Urzędzie Gminy w Szaflarach. W obradach wzięli udział
profesorowe wyższych uczelni, regionaliści, samorządowcy a także podhalańscy studenci
i uczniowie szkół średnich. Wśród przybyłych znalazł się m.in. dr Wincenty Galica, cudem ocalały
z obozowej kaźni.

Pierwszy dzień wykładów odbywał się pod hasłem WZRASTANIE. Odczyty dotyczyły m.in.
uniwersyteckich lat Augustyna Suskiego, jego dokonań jako regionalisty, młodopolskich inspiracji
literackich. Drugi dzień Konferencji (PLON) poświęcono Konfederacji Tatrzańskiej i walce
Suskiego z Goralenvolkiem.

W ramach konferencji odbyło się też „Spotkanie Pokoleń”. Podczas inscenizacji przygotowanej
przez uczniów szaflarskiego gimnazjum wspominano czasy tragedii wielu patriotycznych,
góralskich rodzin. Przejmujące wspomnienia odczytali wnukowie świadków tamtych strasznych
dni.

Obradom podczas konferencji przewodniczyła
prof. dr hab. J. Kowalikowa oraz prof. dr hab. J. Kąś

Wygłoszone zostały referaty:
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Idea Goralenvolku a góralszczyzna polska (1939-1945) - dr J. M. Roszkowski Muzeum
Tatrzańskie;
Augustyn Suski i Konfederacja Tatrzańska oczami Jadwigi Apostoł Staniszewskiej - mgr A.
Błaszczyk, mgr S. Apostoł PTH oddz. Nowy Targ;
Konfederacja Tatrzańska jako organizacja zbrojna - dr K. Wielgus, mgr R. Kowalski PTH
oddz. Nowy Targ;
Konfederacja Tatrzańska na tle innych polskich organizacji konspiracyjnych - dr P.
Sadowski PTH Oddz. Nowy Targ;
Augustyn Suski w KL Auschwitz -dr J. Parcer IPN Oświęcim;
Znaczenie Konfederacji Tatrzańskiej dla Podhala - prof. dr hab. St. Hodorowicz PPWSZ;
Augustyn Suski jako wzorzec osobowościowy dla młodzieży -wymiana doświadczeń
edukacyjnych z udziałem nauczycieli podhalańskich szkół - dyskusję poprowadzą dr A.
Mlekodaj oraz mgr J. Szlęk.
Referat wprowadzający na temat: Augustyn Suski na lekcjach polskie go i historii w szkole
podstawowej, gimnazjum i liceum wygłosi dr B. Zgama PPWSZ
podsumowanie konferencji i zakończenie obrad - prof. dr hab. St.. Hodorowicz oraz mgr
inż. St. Ślimak - Wójt Gminy Szaflary

