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UROCZYSTE OTWARCIE IZBY PAMIĘCI 

LUDWIKA JERZEGO KERNA W ROŻNOWIE 

04.10.2019 r. 

W RAMACH V OGÓLNOPOLSKIEJ AKCJI  

„NOC BIBLIOTEK” 

POD HASŁEM „ZNAJDŹMY WSPÓLNY JĘZYK” 

 

Dnia 04.10.2019 r. w Szkole Podstawowej w Rożnowie nastąpiło uroczyste 

otwarcie Izby Pamięci Ludwika Jerzego Kerna, które stanowiło uwieńczenie prac 

nad 3-letnim projektem. Celem przedsięwzięcia było stworzenie szkolnego 

muzeum upamiętniającego wybitnego autora. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pomysłodawczynią i organizatorką działań związanych z projektem jest pani 

Elżbieta Bukowiec – polonista, bibliotekarz i biblioterapeuta Szkoły Podstawowej 

w Rożnowie. 
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Inicjatywa zyskała poparcie Stowarzyszenia Autorów ZAiKS. W efekcie Zarząd 

Funduszu Popierania Twórczości przyznał na realizację projektu dotację 

w wysokości 5 tysięcy złotych. Środki finansowe zostały wykorzystane na zakup 

muzealnej gabloty oraz materiałów niezbędnych do urządzenia Izby.  

 

Szkolne muzeum udało się wyposażyć w cenne przedmioty dzięki pomocy 

szeregu osób ze świata kultury, mocno związanych z Rożnowem. Wśród 

darczyńców szczególne podziękowania należą się:  

▪ pani Marcie Stebnickiej, żonie pana Ludwika Jerzego 

Kerna,  

 

 

▪ wybitnemu fotografowi i jego synowi:  

panom Wojciechowi i Maciejowi 

Plewińskim, 

  



5 
 

a także Państwu Śliwom i Nowakom, wspierającym od samego początku pomysł 

stworzenia Izby.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Marta Stebnicka ofiarowała: dużą ilość książek z domowej biblioteki, rocznik 80. 

historycznego czasopisma Przekrój i obraz „Jezioro Rożnowskie” autorstwa 

znanej krakowskiej malarki Ewy Żygulskiej.  

Pan Wojciech Plewiński wraz z synem Maciejem podarowali serię fotografii pod 

tytułem: „Kobylegródek story, pierwszy polski western, 1963”, zamieszczony 

niegdyś w Przekroju oraz wydruki portretów pana Kerna i pana Kerna wraz 

z małżonką. 

Państwo Śliwowie (pani Krystyna i jej syn Marcin) oraz Państwo Nowakowie 

(Barbara i Edward wraz z córką Karoliną) przekazali do Izby liczne materiały 

wspomnieniowe w formie zdjęć z rożnowskich spotkań z panią Martą i jej mężem 

Ludwikiem, a także kartki pocztowe, które otrzymywali od Państwa Kernów 

z różnych okazji.  

Na rzecz Izby plakat wykonała, także była mieszkanka Rożnowa, pani Alina Skiba - 

malarka, reżyser, producent filmowy, artysta plastyk, scenograf i satyryk. Plakat 

„Tutaj wszystko się zaczęło” oddaje w symbolicznych obrazach (cudownych 

akwarelach) i w słowach wielkie przywiązanie oraz zauroczenie Rożnowem, które 

stało się początkiem jej wspaniałej twórczości. 
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Bardzo dużą pomoc w organizacji uroczystości okazali także przedstawiciele 

Gminnego Ośrodka Kultury w Gródku nad Dunajcem, na czele z panem 

dyrektorem Zbigniewem Gąską i panem Markiem Nowakowskim. Nieocenionego 

wsparcia udzielili również pracownicy Domu Kultury w Rożnowie: pani Kazimiera 

Paruch, pani Beata i pan Leopold Grzegorzek, pracownicy Państwowej Szkoły 

Muzycznej oraz nauczyciele ze Szkoły Podstawowej w Rożnowie. 

Program uroczystości został podzielony na trzy części: panel artystyczny, 

wykładowo-wspomnieniowy i warsztatowy (dla dzieci). 

Część artystyczna i wykładowo-wspomnieniowa odbywała się w domu kultury, 

a zajęcia warsztatowe, w tym samym czasie, w szkole. 

Uczniowie z klas od 0 do klasy 6 brali udział w twórczych spotkaniach: 

▪ origami – najmłodsi uczniowie z klas „0” z p. Agnieszką Kruczek (polonistką, 

oligofrenopedagogiem i plastykiem z zamiłowania) udali się w „Papierową 

podróż po baśniowym świecie L. J. Kerna”, 

▪ ceramicznych – z animatorem z wioski indiańskiej „Arapaho” – dzieci z klasy 

1 i z klasy 2 ulepiły z gliny śliczne kwiatowe rzeźby, 

▪ biblioterapeutycznych – uczniowie z klasy 3 i z klasy 4, pod kierunkiem 

przybyłej specjalnie na tę okazję p. Lidii Ippoldt (prezes Krakowskiego Koła 

Biblioterapeutów) uczestniczyli w warsztacie pod tytułem „Koniki bywają 

różne, czyli co to takiego hobby i dlaczego warto je mieć?”,  

▪ makramy – z panią Agnieszką Piechocką (twórczynią rożnowskiej pracowni 

dekoracji „Chochlik”). Pod jej nadzorem dzieci z klasy 5 i z klasy 6 wykonały 

piękne prace pod tytułem „Makramowe liście. 

Uczniowie z klasy 7 i 8 uczestniczyli w panelu artystycznym i wykładowo-

wspomnieniowym.  

Otwarcia uroczystości dokonała Dyrektor Szkoły Podstawowej w Rożnowie, pani 

Teresa Durałek. Przywitała wszystkich Gości przybyłych na to wspaniałe 

wydarzenie. 

Następnie pani Elżbieta Bukowiec podziękowała wszystkim darczyńcom 

i osobom zaangażowanym w działania dotyczące otwarcia Izby Pamięci Ludwika 

Jerzego Kerna za okazaną pomoc.  

Potem uczniowie Szkoły Muzycznej w Rożnowie pod przewodnictwem pani 

dyrektor Elżbiety Miąsik, Joanny Prokopowicz i pana Marka Nentusiaka uraczyli 

słuchaczy muzyczną ucztą.  
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Chór pod batutą pana Marka Nentusiaka wykonał  „Prząśniczkę”, nawiązującą do 

jubileuszowego roku Moniuszki  oraz znaną piosenkę z tekstem L. J. Kerna 

„Lato, lato…”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uczniowie ze Szkoły Podstawowej w Rożnowie, w towarzystwie pani Joanny 

Prokopowicz grającej na fortepianie, wprowadzili następnie słuchaczy w klimat 

wierszy autora Ferdynanda Wspaniałego śpiewając:  

Karina Padula „Skąd się bierze dziura w serze”, Amelia Kwaśniewska „Idą sobie 

trzy miednice drogą”, Ewelina Kwaśniewska „Wisła” i Nadia Kwaśniewska „Psia 

karuzela”, a na zakończenie programu muzycznego Amelia Cepiga i Aleksandra 

Pawlik wystąpiły z bardzo lubianym przez większość melomanów utworem „Nie 

bądź taki szybki Bill”.  
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Po muzycznym poruszeniu na scenę wkroczył, nagradzany już niejednokrotnie na 

różnych festiwalach, zespół folklorystyczny „Małe Rożnowioki”, pod 

kierownictwem pani Beaty Grzegorzek – twórczyni i opiekunki tej regionalnej 

grupy. Mali wykonawcy niełatwych układów choreograficznych zachwycili 

odbiorców barwnymi strojami, lekkością i swobodą ruchów. Piękny i długi 

występ został doceniony przez odbiorców gromkimi brawami. 

Po zakończeniu występu „Małych Rożnowioków” na scenie pojawili się najstarsi 

mieszkańcy Rożnowa i Gródka nad Dunajcem – seniorzy z Klubów Seniora 

w Rożnowie i z Gródka nad Dunajcem. Przypomnieli oni wciąż aktualne, pomimo 

upływu czasu, poetyckie teksty L. J. Kerna. 

Dla kontrastu, po pięknym wystąpieniu przedstawicieli starszego pokolenia, 

wiersze L. J. Kerna zaprezentowali uczniowie ze Szkoły Podstawowej 
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w Rożnowie: Paweł Bugański „Piwonie”, Mateusz Pancerz „Róża”, Anna Borucka 

„Frezje”, Alicja Jaśkiewicz i Wiktoria Waligóra „Narcyz”, Kacper Szymosz „Kości”, 

Xawier Olchawa „Żyrafa”, Dariusz Magiera „Piłka”, Klaudia Bugajska „Panie 

Wietrze”. 

To wspólne spotkanie seniorów z młodszym pokoleniem dało dowód na to, iż 

zacieśnianie więzi międzypokoleniowych przynosi olbrzymią radość i wzbogaca 

obopólnie: młodych o cenne życiowe doświadczenie, a starszym pozwala choć 

na chwilę zapomnieć o codziennych troskach i zmęczeniu. 

Tegoroczne hasło ogólnopolskiej „Nocy Bibliotek” -  „Znajdźmy wspólny język” 

doskonale więc korespondowało z rożnowskim wydarzeniem. 

 

 

 

 

 

W dalszej części uroczystości, po krótkiej przerwie kawowej, Goście zostali 

zaproszeni do panelu wykładowo-wspomnieniowego, w którym wzięli udział 

literaturoznawcy. 

Pani dr Dorota Bełtkiewicz – biblio - i bajkoterapeutka, autorka utworów dla 

dzieci – mówiła na temat wzorców językowych, kulturowych i społecznych 

w literaturze oraz roli wierszy w procesie kształcenia i wychowania.  Słuchacze 

z zapartym tchem słuchali wystąpienia, które nakreśliło niezwykle istotną rolę 

literatury w kształtowaniu charakteru, postaw dzieci i młodzieży szczególnie 

współcześnie, w czasach pośpiechu, tak bardzo zdominowanych przez media, 

wirtualnej, ubogiej i pełnej sztuczności komunikacji. 

 



11 
 

 

Po tej ciekawej prelekcji pan dr Marcin Lutomierski – badacz historii literatury 

i kultury polskiej, pracownik Wydawnictwa Naukowego Uniwersytetu Mikołaja 

Kopernika w Toruniu – wygłosił bardzo interesujący wykład pod tytułem „Bajka 

w twórczości literackiej Ludwika Jerzego Kerna”. Pan Marcin podkreślił doniosłą 

rolę bajek autora Ferdynanda Wspaniałego, które nie epatują nadmiernym 

dydaktyzmem, lecz bardzo delikatnie „trafiają w punkt ludzkich zachowań, wad, 

problemów”.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Po tych literackich wystąpieniach nadszedł czas na rożnowskie wspomnienia. 

Widzowie powitali więc wybitnego, wręcz legendarnego już fotografa, jednego 

z przyjaciół państwa Kernów, pana Wojciecha Plewińskiego. Wspaniały fotograf 

przyjechał na otwarcie Izby wraz ze swą małżonką Anną. Pan Wojciech pokochał 

Rożnów już w 1953 r. Jak sam wspominał „Najpierw mieszkaliśmy u Państwa 

Śliwów…, z którymi bardzo się przyjaźniliśmy”. Dopiero później kupili domek 
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w Rożnowie i do tej pory przyjeżdżają z rodziną na wakacje. Jezioro Rożnowskie 

okazało się doskonałym miejscem dla znawcy pięknych widoków. Zatrzymane 

w kadrze, niemal magiczne obrazy, zaczął stopniowo zamieszczać w Przekroju. 

Motyw jeziora stał się zatem bardzo popularny. 

Pan Wojciech opowiedział również o zdjęciach wiszących na ścianach Izby, tzw. 

Kobyle-Gródek story. Odwołał się do historii z 1963 r., gdy jeden z jego kolegów 

przywiózł z podróży kowbojski kapelusz i razem zaczęli robić sobie w nim zdjęcia. 

Zabawy, które miały miejsce w rożnowskim kamieniołomie wkrótce nabrały 

filmowego charakteru rodem z westernu. Zdjęcia spodobały się redaktorowi 

Przekroju i zaczęły ukazywać się jako komiks pod nazwą „Kobyle – Gródek story”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Do miłych wspomnień pana Wojciecha związanych z Rożnowem dołączyli 

w dalszej kolejności rożnowscy przyjaciele Państwa Kernów – Państwo Śliwowie 

i Państwo Nowakowie. 

„Rożnowskie wspominki o Ludwiku Jerzym Kernie” przedstawione przez pana 

Edwarda Nowaka także nawiązywały do lat 50., gdy Państwo Kernowie szukali 

spokojnego miejsca na wakacyjny urlop i w ten sposób trafili do domu teściów 

pana Edwarda – Marii i Franciszka Śliwów w Rożnowie. Kernowie bardzo się zżyli 

z rożnowską familią i traktowali ich jak członków najbliższej rodziny. Stąd też 

liczna korespondencja, którą można zobaczyć w gablocie i na ścianach szkolnego 

muzeum.    

Rożnowski dom Kernów zawsze był pełen gości, którzy przyjeżdżali do Rożnowa, 

by z dala od zgiełku miasta spokojnie tworzyć i wypoczywać. „Gdy wybudowali  

dom, to przyjeżdżali tutaj wczesną wiosną, by wyjechać późną jesienią do 

Krakowa. 
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To tutaj powstało mnóstwo wierszy, opowieści, książek, jak choćby o psie 

Ferdynandzie, do której inspiracją było obserwowanie Farsy, jednego 

z bokserów, którego mieli” – wspominał pan Edward.  

Choć Ludwik Jerzy Kern zmarł w 2010 r., to rożnowscy przyjaciele nadal 

utrzymują serdeczny kontakt z panią Martą Stebnicką, której stan zdrowia 

niestety nie pozwolił uczestniczyć w otwarciu Izby. 

Po zakończeniu panelu wykładowo-wspomnieniowego i pysznym obiedzie 

sponsorowanym przez Gminny Ośrodek Kultury w Gródku nad Dunajcem, 

wszyscy goście udali się do szkoły na uroczyste otwarcie Izby. 

Trasa wędrówki została oznaczona symbolicznymi, drewnianymi rybami 

przypiętymi do palików. Pomysł oznakowania drogi to nawiązanie do pomysłu 

pana Kerna, który zawsze, gdy zapraszał gości na rodzinne uroczystości, wieszał 

na drzewach wycięte z papieru ryby z napisami: „Na imieniny/urodziny do 

Jurka”.  

 

 

Gości przybyłych do szkoły na uroczystość otwarcia szkolnego muzeum 

przywitała najpierw przy wejściu olbrzymia, oryginalna styropianowa rzeźba psa 

Ferdynanda wykonana przez pana Zbigniewa Bukowskiego. 
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Następnie Wójt Gminy Gródek nad Dunajcem - Józef Tobiasz wraz z panem 

Wojciechem Plewińskim dokonali uroczystego przecięcia wstęgi, po czym (po 

wejściu do sali), ksiądz wikariusz Łukasz Matuszyk poświęcił Izbę. 
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Pan Wojciech patrząc na zdjęcia wrócił do rozpoczętych wcześniej w domu 

kultury wspomnień i z rozrzewnieniem dokończył opowiadać przywołaną z lat 

młodości westernową opowieść. 

Na zakończenie pani dyrektor oraz pani Elżbieta Bukowiec podziękowały 

przybyłym gościom za wzięcie udziału w tym ważnym dla lokalnej społeczności 

wydarzeniu. Pani Elżbieta Bukowiec, podsumowując uroczystość, powiedziała: 

„Wierzę, że wielka miłość pana Kerna i jego żony do Rożnowa pozostanie 

w naszych sercach i zostanie przekazana kolejnym pokoleniom, które będą 

pielęgnować pamięć o naszym wielkim pisarzu, tak mocno związanym 

z rożnowską ziemią”. 
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„Rożnowskie wspominki o Ludwiku Jerzym Kernie” 

Kernowie pojawili się w Rożnowie pod koniec lat pięćdziesiątych ub. wieku.  

Zmęczeni nieco popularnością Kobyle Gródka, gdzie bywali na wakacjach, 

szukali spokojnego miejsca i tak trafili do domu moich teściów Marii  

i Franciszka Śliwów w Rożnowie. Zamieszkali w jednym z pokoików 

nazywanych pod dziś dzień „Kernówką” i tak zaczęła się ich znajomość, z 

czasem przeradzając się w niemal rodzinne więzy. Po kilku latach, pan Jerzy 

postanowił zbudować na sąsiedniej działce dom, po części dlatego, że 

mieszkanie jakie mieli w Krakowie na Rzeźniczej było małe a po części przez 

zapachy, na przemian krwi i czekolady, jakie dochodziły z pobliskich 

zakładów mięsnych i Wawelu. Doprawdy nie sposób było czasami w nim 

twórczo pracować. Powstał prosty ale bardzo wygodny dom według projektu 

pana Kerna, na zboczu, przycieniony z jednej strony lasem, z widokiem na 

Jezioro Rożnowskie, który zbudowali ludzie z Rożnowa,  między innymi 

Michał Dąbrowski, człowiek , który umiał rozmawiać z kamieniami , stolarkę i 

oryginalne meble stworzył Stanisław Szabla, a materiały zwoził w 

karkołomny sposób Mieczysław Zając.  

U Kernów bywało ogromnie dużo niezwyczajnych ludzi. Warto tu 

przypomnieć Wojciecha Hassa wraz z żoną, czy małżonków Jerzego 

Skarżyńskiego z Lidią Mintycz, którzy pracowali tutaj, nad filmem „Lalka”. 

Bywał znany fotograf Wojciech Plewiński, malarz i autor rysunków Jerzy 

Mikulski, aktorzy Tadeusz Łomnicki, Andrzej Cybulski,  Leszek Herdegen z 

żona Lidią Zamkow, Ania Seniuk, wybitny muzyk filmowy Abel Korzeniowski 

a wówczas uczeń pani Stebnickiej, Jerzy Brzozowski brat słynnego malarza, i 

któż tam jeszcze.  Nie sposób wymienić wszystkich gości licznych imprez, 

ognisk, biesiad, a głównie organizowanych imienin Ludwika czy Marty, które 

wypadały w wakacje właśnie. Było gwarnie, wesoło, niesztampowo, ot taki 

artystyczny światek w Rożnowie. Ponieważ teściowa prowadziła mały 

prywatny sklep, potem włączony do spółdzielni, dzięki robionym na drutach 

sweterkach, zaopatrzenie było nie najgorsze i zawsze znalazło się coś „spod 

lady” dla gości.  

Pan Kern bardzo lubił łowić ryby, na które wybierał się z przyjaciółmi, na 

Dunajec. Pani Stebnicka uważała, że to najdroższe ryby na świecie biorąc pod 

uwagę wartość zakupionego do ich połowu sprzętu wędkarskiego i 

wyposażenia. Czasami gdy ryby nie brały, mój teść przynosił wspaniałe 
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sandacze, wyławiane z przepławek  elektrowni rożnowskiej, gdzie pracował 

jako elektryk. Marysia i Marta plotkowały u nas w domu, natomiast teść 

Franciszek, gdy już się odrobił, wybierał się do Pana Jerzego na pogaduszki 

o polityce i innych sprawach, a wracał zawsze zadowolony, czasami jeszcze 

bardziej, bo Kern robił znakomite nalewki, wg. przepisów nadsyłanych przez 

jego czytelników z całego kraju, a fantastycznie wychodziła mu dereniówka, 

której ja także  z czasem miałem okazję smakować. Pan Kern bardzo lubił 

mojego teścia, uważał go za wzór niezwykle pracowitego, prostego, a 

zarazem inteligentnego i prawego człowieka. Poświęcił mu jedno z 

opowiadań w zbiorze „Moje Abecadłowo”, podobnie jak innym członkom 

rodziny i oczywiście Rożnowowi , w którym byli wraz z żoną zakochani. Tutaj, 

jak mówili nawet po latach, zawsze najlepiej odpoczywali, wspaniale się 

czuli. Gdy wybudowali dom to przyjeżdżali tutaj wczesną wiosną, by 

wyjechać późną jesienią do Krakowa. To tutaj powstało mnóstwo wierszy, 

opowieści, książek. Jak choćby o psie Ferdynandzie, do której inspiracją było 

obserwowanie Farsy, jednego z bokserów, którego mieli. Pozostałe, to były:  

Fagot i Fakir.  

Pan Kern, poza  pisaniem, zaprowadził ogród, a że przyjaźnił się ze sławnym  

profesorem Pieniążkiem, zawsze miał oryginalne sadzonki jabłoni, ale i 

innych drzew i krzewów, uprawiał także truskawki,  pomidory. Pan Jerzy 

eksperymentował, a teściowa, aby one mu się udawały, po cichutku 

sprawowała nad tym pieczę, pieliła,  podlewała, nawoziła, wyrywała 

chwasty. Dzięki  temu, Marysia, jak ją nazywał, była zadowolona że robi 

dobrą robotę, a pan Jerzy dumny, że wszystko tak wspaniale mu się udaje, 

mógł się poświęcić pisaniu wierszyków, jak mawiał. A napisać ich musiał 

mnóstwo, bo w redakcji „Przekroju” był pewien ciąg technologiczny i 

tygodnik trzeba było szczelnie wypełnić , trzymając przy tym fason i wysoki 

poziom.  

 

Ponieważ u nas w domu był jedyny na wsi telefon, poza pocztą, nieraz po 

dwu-trzygodzinnym oczekiwaniu, toczyły się ciekawe rozmowy, snuły poezje, 

chociaż dosyć głośne, bo aparatura telefoniczna wymagała wówczas bardzo 

donośnego głosu, czy wręcz krzyczenia do słuchawki. Co jakiś czas połączenie 

było przerywane i znowu trzeba było czekać, wypełniając ten czas 

pogaduszkami. Ale nikt nie narzekał, bo lepiej było jednak dzwonić 

telefonicznie, niż jechać do Krakowa w te i z powrotem, chociaż Kern miał 
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wspaniały samochód. Czarno-biały „Wartburg”, który był wtedy jednym z 

nielicznych, jakie pojawiały się w Rożnowie, budził wielkie zainteresowanie 

młodzieży męskiej odwiedzjącej jezioro i kamienny dom państwa Śliwów. 

O ile Pani Marta, była osobą bardzo towarzyską, żywą, wesołą, zawsze 

chętną do rozmowy, to Pan Kern był raczej małomówny, zamknięty w sobie, 

aż niewiarygodnym wydawało się, że pisze takie wesołe opowiastki,  skrzące 

się inteligencją i  niezwykłym humorem. Czasami tylko, lubił coś spuentować 

krótką ripostą, dwoma , trzema słowami i znowu milknął. Nie, duszą 

towarzystwa to on nie był, natomiast był małomówny, spokojny i pogodny, 

a szczególnie nie znosił sztuczności i krzykliwości. Z wiekiem chyba był coraz 

bardziej wyciszony, zamyślony, tolerancyjny nawet wobec głupoty, której 

jako żywo, nie cierpiał. 

Dla mnie osobiście nieco zaskakujące było to, że Kern nigdy nie pisał o 

polityce, o sprawach społecznych, bowiem rozmawiałem z nim na te tematy i 

wiem, że miał wyraziste poglądy. Gdy w 1985 roku trafiłem, po raz drugi do 

więzienia,  a za prowadzenie działalności opozycyjnej wyrzucono mnie z Huty 

im. Lenina, przez kilka miesięcy nie mogłem znaleźć pracy. Wtedy Kern 

pomógł mi ją znaleźć.  Dzięki znajomości z Sobiesławem Zasadą, znakomitym 

rajdowcem a także pisującym do „Przekroju”  o luksusowych samochodach, 

o rajdach, o motoryzacji, dostałem pracę w jednej z jego firm, w której 

wytrwałem do strajku w 1988 roku.  Wtedy to była duża odwaga cywilna 

pomagać takim osobom jak ja narażając się na szykany ze strony władzy. 

Wcześniej, po wprowadzeniu stanu wojennego 13 grudnia 1981, gdy 

ukrywałem się po strajku, liczne ślady na śniegu wokół domku Kernów w 

Rożnowie, pozostawione przez miejscowego ormowca były świadectwem, że 

służby sądziły, iż mogę tam przebywać.  

Ostatnie lata, to bliska znajomość i wręcz prawie rodzinna zażyłość naszej 

rodziny z Kernami. Często u nich bywaliśmy , zawsze spotykaliśmy się przed 

świętami i oczywiście w wakacje.  Urodziły się dzieci Marcin i Karolinka, więc 

wierszyki wujcia Jerzego były jednymi z pierwszych lektur. A do tego 

otrzymywały mnóstwo książeczek zawsze ze wspaniałymi osobistymi 

dedykacjami. Zresztą na każde święta, czy z innych okazji,  Marta i Jerzy pisali 

specjalne kartki ,często ozdobione rysunkami, wierszykami, od Anielicy i 

Anioła. Mamy, całkiem pokaźny ich zbiór. 



19 
 

Byliśmy, jak rodzina; Kern był na naszym ślubie w Krościenku w 1980 roku, 

państwo Kernowie żegnali na zawsze mojego teścia Franciszka, w grudniu 

1983 czy mamę Marię w 1998 roku. Gdy, On sam zachorował, i nie mógł 

przyjeżdżać do Rożnowa, odwiedzaliśmy go w domu, w szpitalach, aż do 

ostatnich dni życia. Od ośmiu lat chodzimy na jego grób. Wciąż odwiedzamy 

Panią Martą, starając się być pomocnymi.  A dom w Rożnowie, „pozostał w 

rodzinie”, gdyż kupił go Marcin, syn Krystyny, pozostawiając go niemal w 

takim stanie w jakim był gdy mieszkali w nim Kernowie, wciąż wisi wędka 

pana Jerzego, kapelusze pani Marty,  a anioł, który stoi w salonie strzeże 

gospodarzy i gości.   

Na zakończenie tych wspomnień pragniemy podziękować nauczycielce pani 

Elżbiecie Bukowiec, z której inicjatywy odżyły te wspominki. Halinka i Krysia 

z domu Śliwowe przekazały część pamiątek, z wiarą, że uda się  projekt 

utworzenia miejsca pamięci Jerzego Ludwika Kerna, ożywi on i przypomni 

Rożnów i jego ludzi.  

Marian Śliwa, Krystyna Śliwa, Halina Nowak dd. Śliwa, Edward E. Nowak 

 

 

Rożnów, 4 października 2019 roku.  
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„TUTAJ WSZYSTKO SIĘ ZACZĘŁO” 

 

Tutaj wszystko się zaczęło……gdy mój ojciec dr Wiesław Skiba przyjechał 

pewnego dnia do Rożnowa, zachwycił się  okolicą, zszedł na dół wąwozu 

w lesie, nad samo jezioro i postanowił wybudować modrzewiowy dom swoich 

marzeń. I zbudował. Przyjeżdżaliśmy tam co roku na wakacje, wszystkie święta 

i weekendy. Dom w Rożnowie stał się moim domem rodzinnym. 

Tymczasem dokładnie to samo miejsce, gdzie stanął mój dom,  było również 

ulubionym od lat, wakacyjnym miejscem nad jeziorem dla  kilku wielkich 

artystów z Krakowa. Była to Śmietanka Krakowska: pisarz, pan Ludwik Jerzy 

Kern oraz  jego żona znana aktorka, reżyserka i pieśniarka Marta Stebnicka, 

scenografowie Jerzy Skarżyńscy  i Lidia Mintycz, malarz Mikulski jak również 

reżyser Wojciech Has i jego żona, poetka Jagoda Has.  Tutaj Pan Jerzy Has 

przygotowywał swój film „Sanatorium pod Klepsydrą”. Przyjeżdżali  do niego  

aktorzy Marek Walczewski, operator Jerzy Sobociński  i  inni. 

 Państwu Kernom towarzyszyła zawsze  ukochana suczka, bokserka Farsa, a 

Państwu Skarżyńskim   piękne syjamskie koty, których imion nie znałam. 

Wszyscy  zamieszkiwali w urokliwym, drewnianym domu Pana Niemca, który 

wynajmowali na całe lato. A stołowali się u Pani Śliwowej, która karmiła ich jak 

również i  nas, wspaniałymi domowymi obiadami. Do dzisiaj pamiętam ich 

smak.  

  Zbudowanie modrzewiowego domu nad jeziorem trochę  zakłóciło spokój 

artystów. Byli zmuszeni znaleźć inne miejsce nad jeziorem, nieopodal naszego 

domu, koło kamieniołomu.  A lata wówczas bywały upalne….Pan Jerzy Kern 

pływał motylkiem, Pani Marta Stebnicka  pływała na kanadyjce, pani Jagoda 

opalała się w pięknym słomkowym kapelusz i nie pływała a  pan Wojciech Has 

w białym płóciennym kaszkiecie  łowił ryby  i usiłował bezskutecznie nauczyć się 

pływać...a nauczycielką była moja Mama. Nad jezioro razem z Panem Jerzy 

Kernem i Panią Martą Stebnicką przychodziła  również Farsa, brązowa, 

pręgowana. Była stateczna ,  poważna i klasycznie piękna. 

Zakochał się w niej nasz młody rudy  bokser, Ali…Gdy z czasem Państwo 

Kernowie zbudowali murowany dom w lesie, powyżej nas, Ali codziennie  

wcześnie  rano gdy jeszcze spaliśmy, wymykał się po kryjomu do Farsy. 

Przychodził tam na śniadanie i zaloty. Wracał do domu  również po kryjomu  jak 
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tylko  budziliśmy się,  leżał na tarasie, udając, że śpi. Pewnego dnia Pani Marta 

Stebnicka zdradziła nam jego romantyczne schadzki… 

Te niektóre  wspomnienia i sytuacje oraz  możliwość przebywania z tak wielkimi 

artystami, którzy reprezentowali  nie tylko wielki talent lecz przede wszystkim  

wysoki poziom kultury osobistej i charyzmy, stały się  unikatowym 

wspomnieniem. W obecnych czasach brak tak  wspaniałych  osobowości, 

dlatego tym bardziej doceniam fakt, że jako dziecko miałam okazję ich spotkać 

i że mogę podzielić się moimi wspomnieniami. 

 

Alina Skiba 

 

Malarstwo synestezyjne Aliny Skiby 
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PODZIĘKOWANIA 

 

Niezwykle się cieszę z tego powodu, iż trzyletnie przygotowania do 

tego radosnego wydarzenia jakim było otwarcie Izby Pamięci Ludwika 

Jerzego Kerna, zakończyły się powodzeniem. 

Chcę gorąco podziękować  wszystkim tym osobom, które wsparły 

moją inicjatywę, a szczególnie Pani Dyrektor Agacie Fydzie oraz 

obecnej Pani Dyrektor Teresie Durałek, które wyraziły zgodę na  

umieszczenie Izby Pamięci w szkole. Dzięki ich poparciu była możliwa 

realizacja zamierzonych działań. Słowa podziękowania kieruję też w 

stronę  Stowarzyszenia Autorów ZAiKS za udzielone wsparcie 

w kwocie 5 tysięcy złotych na wyposażenie izby.  

Ogromną wdzięczność wyrażam nieobecnej na uroczystości otwarcia 

(ze względów zdrowotnych) pani Marcie Stebnickiej (żonie zmarłego 

Ludwika Jerzego Kerna), która zawsze z wielką serdecznością 

i z gościnnością przyjmowała mnie w swoim domu w Krakowie, 

i chętnie dzieliła się wspomnieniami związanymi z letnimi pobytami 

Państwa Kernów w Rożnowie. Dziękuję jej również gorąco za 

podarowanie do Izby książek z domowej kolekcji oraz obrazu 

namalowanego przez znaną krakowską artystkę Ewę Żygulską 

(prywatnie kuzynkę Pani Marty). 

Panu Wojciechowi Plewińskiemu i jego Synowi Maciejowi składam 

wyrazy olbrzymiej wdzięczności  za podarowanie zdjęć: portretów 

pana Kerna, a także serii fotografii, które niegdyś zdobiły społeczno-

kulturalne czasopismo „Przekrój”, a teraz dumnie wiszą na ścianie 

naszej szkolnej Izby Pamięci. 

Pani Krystynie Śliwie i jej synowi Marcinowi oraz pani Barbarze 

i Edwardowi Nowakom wraz z córką pragnę wyrazić wdzięczność za 

towarzyszenie mi od samego początku w drodze związanej 

z tworzeniem Izby Pamięci, udostępnianie zdjęć i  innych materiałów 

związanych z rożnowskimi pobytami Państwa Kernów. 
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Słowa wdzięczności kieruję także do wszystkich darczyńców książek 

autorstwa L. J. Kerna z całej Polski, a także osób pracujących 

w mediach, którym zależało na rozwoju kultury naszej małej 

społeczności i z chęcią nagłaśniały moją prośbę zawartą  w ogłoszeniu 

dotyczącym tworzonej Izby: w szczególności zaś dziękuję pani Kindze 

Nikiel-Bielak, redaktor Tygodnika Sądeckiego i panu Waldemarowi 

Pasiowi z Gazety Wyborczej.  

Dziękuję  również osobom pracującym w wydawnictwach, które 

wydają i wydawały książki autorstwa L. J. Kerna oraz 

przedstawicielom różnych instytucji kulturalnych, którzy z dużą 

przychylnością odpowiadali na moje prośby: pani Małgorzacie Kopciał 

z Biblioteki Narodowej, przedstawicielom wydawnictwa Literówka, 

pani Wiesławie Jędrzejczykowej – redaktor naczelnej Wydawnictwa 

Literatura, pani Marcie Mleczak z wydawnictwa Media Rodzina, panu 

Mateuszowi Babule z Biblioteki Jagiellońskiej, pani Annie Pyzik 

z Muzeum Sztuki Współczesnej Mocak w Krakowie, panu 

naczelnikowi Oddziałowego Biura Badań Historycznych w Łodzi – 

doktorowi Sebastianowi Pilarskiemu, pani Ewie Tenderendzie Ożóg 

z  Instytutu Książki, pani Magdalenie Żółkiewicz ze Stowarzyszenia 

Pisarzy Polskich.  

Dziękuję pani doktor Lidii Ippoldt – prezes Krakowskiego Koła 

Biblioterapeutów za to, że przyjechała do nas z Krakowa i 

poprowadziła dla dzieci biblioterapeutyczny warsztat oraz 

towarzyszącej jej pani Dorocie Bełtkiewicz, biblio i bajkoterapeutce, 

autorce utworów dla dzieci. 

Ogromną wdzięczność wyrażam  także panu doktorowi Marcinowi 

Lutomierskiemu, który pomimo licznych zobowiązań i pracy 

w Uniwersyteckim Wydawnictwie w Toruniu, przyjechał do Rożnowa, 

by podzielić się swoją literacką pasją. 

Uprzejmie dziękuję animatorom z Wioski Indiańskiej Arapaho 

z miejscowości Zalas koło Krakowa za przyjazd  i organizację 
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warsztatów ceramicznych dla dzieci i panu dyrektorowi Biblioteki 

Wojewódzkiej z Nowego Sącza za udział w naszej uroczystości.  

Bardzo wdzięczna także jestem panu Zbigniewowi Gąsce, dyrektorowi 

Gminnego Ośrodka Kultury w Gródku nad Dunajcem , pani Kazimierze 

Paruch oraz pani Beacie Grzegorzek i jej mężowi – pracownikom 

Domu Kultury w Rożnowie za miłą współpracę i okazaną pomoc 

w trakcie przygotowań do otwarcia Izby Pamięci, pracownikom 

Państwowej Szkoły Muzycznej w Rożnowie, w tym szczególnie pani 

Elżbiecie Miąsik – dyrektorowi Państwowej Szkoły Muzycznej w 

Rożnowie, pani Joannie Prokopowicz i panu Markowi Nentusiakowi 

za przygotowanie oprawy muzycznej uroczystości, emerytom z Klubu 

Seniora w Rożnowie i z Gródka nad Dunajcem za chęć przypomnienia 

poetyckich tekstów L. J. Kerna, dzieciom za duże zaangażowanie, 

aktywne uczestniczenie w warsztatach biblioterapeutycznych i 

próbach przed uroczystością oraz Wam Drodzy Koledzy i Drogie 

Koleżanki ze Szkoły Podstawowej w Rożnowie za okazaną mi pomoc 

przy pracach związanych z tworzoną Izbą.  

Paniom: Dorocie Kwiatkowskiej, Katarzynie Krawczyk i Anecie Flądro 

za piękną scenografię , Pani Agnieszce Kruczek i pani Małgorzacie 

Hajduk, które niestrudzenie, pomimo domowych obowiązków, 

pomagały przy dekoracji Izby. Koledze Mateuszowi Mikulcowi - 

operatorowi technicznemu. 

Panu Zbigniewowi Bukowskiemu – za rękodzieło, styropianową 

rzeźbę psa Ferdynanda, naszej początkującej pani fotograf Zuzannie 

Bukowskiej, Pani Agnieszce Piechockiej i pani Agnieszce Kruczek za 

zorganizowanie warsztatów dla dzieci. 

Pani Monice Dudzik za przygotowanie wystawy prac dzieci 

z przedszkola w Zakliczynie, wszystkim pracownikom naszej szkoły. 

Wreszcie gorąco dziękuję Wam Drodzy Mieszkańcy Rożnowa, 

i wszyscy przybyli Goście za to, że Jesteście dzisiaj z nami i że leży 

Wam na sercu rozwój kulturalny naszej miejscowości. 



25 
 

Kończąc podziękowania chcę spełnić życzenie Pani Marty Stebnickiej, 

która podczas jednej z naszych ostatnich rozmów (zapytana przeze 

mnie czy jest coś, o czym zechciałaby powiedzieć mieszkańcom 

Rożnowa w dniu otwarcia Izby Pamięci jej męża), wypowiedziała takie 

słowa: 

Mój mąż, po powrocie  ze szpitala, parę dni przed śmiercią,  

zapytany przeze mnie: Jaki dzień był najważniejszy w jego życiu? 

Odpowiedział: 

Moim najszczęśliwszym dniem był ten, gdy mogłem chodzić i stać 

w woderach po pas w Dunajcu, obserwować jak rodzi się dzień, jak 

świat dookoła się złoci i upiększa.  

Ten dzień był dla mnie świtem. Wraz z nim budziły się ptaki, a ja 

mogłem zarzucać wędkę i łowić ryby w rzece.  

Ten czas, gdy mogłem obserwować budzący się dzień, patrzeć  

w niebo i przyjmować promienie oświetlającego mnie nad 

Rożnowem słońca, był najszczęśliwszym dniem w moim życiu. 

 Przytoczone słowa pani Marty wywarły na mnie ogromne wrażenie. 

Uświadomiłam sobie, jak ważnym i ukochanym miejscem była dla 

autora Ferdynanda Wspaniałego nasza rodzinna miejscowość.     

Wierzę więc, iż ta wielka miłość pana Kerna i jego żony do  Rożnowa 

pozostanie w sercach nas żyjących, a także zostanie przekazana 

kolejnym pokoleniom, które będą pielęgnować pamięć o naszym 

wielkim pisarzu tak mocno związanym z rożnowską ziemią.  
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