
Szlakiem Stefana Żeromskiego 

Dnia 5 czerwca 2018 r. uczestnicy konkursów polonistycznych z Publicznego Gimnazjum i Szkoły 

Podstawowej w Nowinach wybrali się na wycieczkę literacką Szlakiem Stefana Żeromskiego. Trasa 

wiodła przez miejscowości związane z młodością pisarza. 

Wycieczka rozpoczęła się przy źródełku Biruty w Kielcach. Pani przewodnik opowiedziała historię 

nieszczęśliwego życia Anny Stogowskiej, bohaterki Syzyfowych prac. Młodzież słuchała  

z zainteresowaniem opowieści o Pałacu Biskupów Krakowskich, Parku Miejskim, katedrze oraz 

budynku dawnego gimnazjum, do którego uczęszczał Żeromski. Uczestnicy wyprawy wyobrażali sobie 

dawny staw miejski, który był pięknym terenem rekreacyjnym i miejscem wyznań miłosnych na 

łódkach. 

Następnie uczniowie wyruszyli w samo serce Gór Świętokrzyskich i Żeromszczyzny. Podziwiali 

rozświetlone słońcem pasma górskie na drodze do Świętego Krzyża. Przewodniczka raczyła słuchaczy 

ciekawostkami związanymi z tym obszarem. Przejazd przez Cedzynę stał się okazją do wspomnienia  

o nowelach Żeromskiego. W Leszczynach uwaga dzieci została zwrócona na cmentarz i kościół -

miejsca związane z rodzicami pisarza. 

Następnym punktem programu była Osada Średniowieczna w Hucie Szklanej. Młodzież wzięła udział 

w warsztatach, podczas których wypiekano według dawnych receptur podpłomyki oraz próbowano 

swoich sił w garncarstwie. Chłopcy sprawdzali swoje możliwości w warsztacie kowala, a dziewczęta 

poznawały tajniki haftu i wyplatania koszyków z wikliny. Pobyt w wiosce pozwolił uczestnikom 

zapoznać się z pradawnymi zwyczajami i wierzeniami świętokrzyskimi, które były bliskie Stefanowi 

Żeromskiemu i uwieczniane w jego utworach. 

Dalej trasa wiodła do Świętej Katarzyny. W klasztorze bernardynek zebrani usłyszeli od jednej z sióstr 

o pełnym wyrzeczeń życiu w zakonie. Następnie grupa udała się w stronę źródełka św. Franciszka. 

Puszcza Jodłowa zachwyciła wszystkich swoim urokiem i malowniczością. 

Na koniec grupa udała się do Ciekot. W Dworku Żeromskiego można było zobaczyć odtworzony 

wygląd pomieszczeń, w których żyli Józefa, Wincenty i Stefanek Żeromscy. Po wyjściu z dworku 

miejscem obleganym stała się ławeczka z  podobiznami członków rodziny pisarza. Pobyt w Ciekotach 

zakończył się nad ukochanym przez Stefana Żeromskiego stawem, gdzie zmęczeni i pełni wrażeń 

uczestnicy wycieczki polonistycznej odpoczęli na pomoście.  

Wyjazd pozwolił lepiej poznać życie i twórczość Stefana Żeromskiego oraz wyjątkowość Gór 

Świętokrzyskich. 


