
Stefan Żeromski pochodził  ze zubożałej rodziny szlacheckiej  herbu Jelita. Wychował się

w Ciekotach w Górach Świętokrzyskich. Jego ojciec Wincenty Żeromski przed powstaniem utracił

majątek i  aby utrzymać rodzinę,  został  dzierżawcą folwarków. W 1863 roku wspierał  Polaków

walczących w powstaniu styczniowym. W czasie tego zrywu narodowego  w bitwie pod Czarncą

zginął Gustaw Saski (1846–1863), brat cioteczny Stefana Żeromskiego.

W 1873 roku późniejszy pisarz rozpoczął naukę w wiejskiej, elementarnej szkole w Psarach,

by zdobytą tam wiedzę wykorzystać w roku 1874, podczas egzaminów do Męskiego Gimnazjum

Rządowego w Kielcach. W kieleckiej szkole Żeromski przebywa do 1886 roku. W trakcie nauki

traci rodziców. Najpierw matkę – 1879 rok, zaś 4 lata później (1883) młodemu pisarzowi umiera

ojciec.  Po  śmierci  rodziców  Żeromski  utrzymuje  się  głównie  z udzielanych  korepetycji.  Jego

nauczycielem był m.in. Antoni Gustaw Bem. Z tego okresu pochodzą jego pierwsze próby literackie

– wiersze, dramaty, przekłady z literatury rosyjskiej. Zadebiutował w 1882 roku                       w

numerze  27  „Tygodnika  Mód  i  Powieści”  przekładem  wiersza  Lermontowa  i  w  „Przyjacielu

Dzieci” wierszem „Piosenka rolnika”. Trudności finansowe i początki gruźlicy spowodowały, że

gimnazjum ukończył w 1886 roku bez uzyskania matury.  W tym samym roku rozpoczął studia

w Instytucie Weterynarii w Warszawie (uczelnia nie wymagała matury). Tam działał m.in. w tajnej

akcji oświatowej wśród rzemieślników i robotników.

W 1888 roku zrezygnował  ze  studiowania weterynarii.  Od tego czasu utrzymywał  się  głównie

z korepetycji, których udzielał bogatym, szlacheckim dzieciom. Od 1889 roku utwory Żeromskiego

ukazują  się  w „Tygodniku  Powszechnym  i Głosie”.  W  tym  to  czasopiśmie  opublikował



korespondencję zatytułowaną „Spod Stopnic”, podpisując ją pseudonimem Iksmoreż. Swe utwory

publikował także pod nazwiskami Józef Katerla, Maurycy Zych, Stefan Omżerski.      

W 1890 roku Żeromski przenosi się do Nałęczowa, gdzie dalej  zajmuje się udzielaniem

korepetycji. Tu, dzięki Bolesławowi Prusowi poznał Oktawię z Radziwiłłowiczów Rodkiewiczową,

kobietę, która w 1892 roku została jego żoną. Dzięki staraniom Oktawii oraz jej rodziny otworzyła

się przed pisarzem perspektywa osiedlenia się w Szwajcarii, w Rapperswilu, gdzie znajdowało się

Muzeum  Narodowe  Polskie,  w którym  to  pisarz  objął  posadę  bibliotekarza.  Pracował  nad

skatalogowaniem dzieł dotyczących Adama Mickiewicz i Tadeusza Kościuszki.

Żeromski zmuszony do opuszczenia Szwajcarii  powraca latem 1896 roku do Nałęczowa. Pobyt

w Rapperswilu  pozwolił  nawiązać  pisarzowi  nowe  znajomości  i kontakty.  Zetknął  się  tam

z pisarzami  oraz  działaczami  politycznymi  i społecznymi,  m.in.  Gabrielem  Narutowiczem,

Julianem  Marchlewskim,  Edwardem  Abramowiczem.  W  1897  otrzymuje  posadę  w Bibliotece

Ordynacji  Zamoyskich i przenosi  się  z rodziną  do Warszawy.  We wrześniu 1899 roku na  świat

przychodzi syn pisarza - Adam. Od 1905 roku literat przebywa w Nałęczowie, gdzie obok pracy

literackiej poświęca się działalności społecznej.

 Był inicjatorem założenia Uniwersytetu Ludowego, organizował kursy dokształcające dla

uczniów szkoły rzemieślniczej, w jego domu, tzw. Chacie, prowadzono ochronkę i tajną szkołę.

Z  jego  inspiracji  w  Nałęczowie  powstała  robotnicza  grupa  teatralna  pod  przewodnictwem

rzeźbiarza i publicysty Józefa Gardeckiego. Grupa wystawiła zakazaną wówczas sztukę – III część

Dziadów.  Wśród  widzów był  m.in.  Bolesław Prus.To  z jego  inicjatywy powstało  w 1906  roku

Towarzystwo Szerzenia Oświaty „Światło”. Burzliwe czasy rewolucji pobudziły aktywność artysty.

Pisał wiele artykułów, nowel. W 1909 roku wyjechał z rodziną do Paryża, gdzie mieszkał trzy lata.

W 1910 roku podpisał się pod listem otwartym w sprawie pochowania ciała Juliusza Słowackiego

na Wawelu, po odmowie biskupa krakowskiego Jana Puzyny. Po powrocie do kraju osiedlił się w

Zakopanem. Uczestniczył w zjeździe w Zakopanem w sierpniu 1912 roku, na którym powołano

Polski Skarb Wojskowy.  Po wybuchu I wojny światowej zgłosił się do Legionów Polskich, jednak

nigdy nie brał udziału w walkach. Często zmieniał miejsce zamieszkania. Przebywał w Zakopanem,

Nałęczowie, Włoszech, gdzie leczył się on i jego syn, który odziedziczył po ojcu chorobę płuc. W

latach 1909 - 1912 wraz z rodziną przenosi się do Francji, gdzie jego życie prywatne komplikuje

się,  za  sprawą  poznanej  w Paryżu  malarki,  Anny  Zawadzkiej.  Od  roku  1913,  z kobietą,  która

urodziła pisarzowi córkę – Monikę, Żeromski spędza resztę swojego życia. 

Okres pierwszej wojny światowej to czas, kiedy pisarz bardzo mocno zaangażowany jest

w sprawy kraju; pełnił m.in. funkcję oficera w krakowskim departamencie wojskowym Naczelnego

Komitetu Narodowego, zastępcy sekretarza w Naczelnym Komitecie Zakopiańskim. W roku 1918



spotkało  pisarza  niezwykle  bolesne  doświadczenie,  a mianowicie  śmierć  syna.  W tym to  roku

zrozpaczony  literat  został  wybrany  przewodniczącym  Rady  Narodowej  Rzeczypospolitej

Zakopiańskiej. 

Pierwsze lata niepodległości przyniosły Żeromskiemu przypływ energii twórczej. Powrócił

do  Warszawy,  kupił  dom  w Konstancinie.  W  1920  roku  został  ogłoszony  prezesem  Związku

Zawodowych  Literatów  Polskich.  Wraz  z Janem  Kasprowiczem  i Władysławem  Kozickim

uczestniczył w akcji plebiscytowej na Warmii i Mazurach. Związany z wybrzeżem, przewodniczył

Towarzystwu  Przyjaciół  Pomorza.  Starania  o przyznanie  Nagrody  Nobla  zakończyły  się

niepowodzeniem. Nagrodę tę otrzymał 13.12.1924 roku Władysław Stanisław Reymont. Ostatnie

miesiące  życia  spędził  w otrzymanym  od  prezydenta  mieszkaniu  w Zamku  Królewskim

w Wraszawie. Tuż przed śmiercią, w 1925 roku z inicjatywy Stefana Żeromskiego powstaje polski

oddział PEN Clubu, którego pisarz zostaje prezesem. 

Żeromski umiera 20 listopada 1925 roku w Warszawie.

Twórczość.

Żeromski  wychowany  był  w  tradycji  patriotyczno-romantycznej.  Tworzył  w  kontakcie  z  żywą

wciąż  myślą  pozytywistyczną,  w  okresie  dominacji  Młodej  Polski  i  po  wyzwoleniu,  kiedy  to

powstawały nowe prądy intelektualne i artystyczne. Nie utożsamiał się z żadną formacją, tworzył

literaturę "osobną". Czerpał jednak z tych różnych tradycji. W romantyzmie zakorzeniony jest ideał

walki  niepodległościowej  i  koncepcja  samotnego  bohatera.  Z  pozytywizmem łączy  go postulat

pracy u podstaw wśród ludu i mit solidaryzmu społecznego , a także pisarski realizm z potężną

dawką  naturalizmu,  często  drastycznego.  Bardzo  młodopolskie  są  analizy  psychologiczne

bohaterów miotanych gwałtownymi emocjami i opisy przyrody współgrające z ich stanem ducha.

Po wyzwoleniu włączył się w burzliwą dyskusję z nowymi prądami literackimi o kształt Polski

i społeczną funkcję literatury.

Żeromski  to  patriota,  społecznik  i  moralista,  był  jednocześnie poetą  urody i  pełni  życia

w impresjonistycznych  i  lirycznych  opisach  przyrody.  Odchodząc  od  epickiego  obiektywizmu,

rozwinął  typ  narracji  przepełnionej  liryzmem,  prowadzonej  często  w  formie  „utajonego

pamiętnika”, fikcję fabularną łączył z elementami publicystyki i rozważaniami erudycyjnymi.

 Świat jego utworów, choć przepojony mrokiem i smutkiem, zawiera jednak wielką siłę

krzepiącą, płynącą z protestu przeciw krzywdzie i cierpieniu. 

 

Najważniejsze  dzieła  autora  to: Doktor  Piotr;  Dzienniki;  Dzieje  grzechu;  Echa  leśne;  Ludzie

bezdomni; Popioły; Przedwiośnie; Rozdzióbią nas kruki, wrony; Siłaczka; Syzyfowe prace; Wiatr

od morza; Wierna rzeka; Zmierzch.



Dlaczego warto,  aby postać pisarza Stefana Żeromskego stała się patronem Zespołu Szkół

Zawodowych nr3 w Starachowicach?

Postać ta jest  ważna dla  naszego regionu świętokrzyskiego. W wielu utworach sławi on

piękno i  historię  gór świętokrzyskich.  Dla młodzieży byłby to  kolejny przykład pokazania,  jak

ważna jest nasza mała ojczyzna. Bliskość miejsc związanych z pisarzem pozwala na organizowanie

wycieczek  dostępnych  dla  wszystkich,  integrujących  uczniów  i  pogłębiających  ich  wiedzę

dotyczącą literatury, historii i Ziemi Świętokrzyskiej.

 Postawa pisarza od najmłodszych lat może  być przykładem przezwyciężania życiowych

przeszkód. Trudna sytuacja finansowa po stracie rodziców, problemy w szkole tym spowodowane,

ciężka praca, aby poradzić sobie w życiu, może dawać nadzieję i być inspiracją dla wielu uczniów

w trudnej sytuacji. Istotny jest więc aspekt wychowawczy związany z proponowanym patronem.

Życie pisarza pokazuje, że można stać się wielkim człowiekiem, a jednocześnie angażować

się  w  sprawy  społeczne  i  zauważać  krzywdę  ludzką.Szczególnie  bliskie  były  mu  sprawy

robotników  i  rzemieślników,  co  widoczne  jest  w  utworach  znajdujących  się  w  kanonie  lektur

szkolnych.  

Warto więc , aby jedna ze Starachowickich szkół zawodowych nazwana została imieniem

Stefana Żeromskiego, a jednocześnie kontynuowała lokalną tradycję. Po likwidacji SP nr 5, a potem

Gimnazjum nr  2  żadna  ze  szkół  nie  przyjęła tego  słynnego  pisarza  Ziemi  Świętokrzyskiej  za

patrona.


