
Stefan Żeromski 



  Prozaik, dramatopisarz, 
publicysta. Tworzył pod 
pseudonimami Maurycy Zych, 
Józef Katerla (panieńskie 
nazwisko matki) i Stefan 
Iksmoreż (ananim).  

  Urodził się 14 października 
1864 roku w Strawczynie koło 
Kielc. Pochodził ze zubożałej 
rodziny szlacheckiej, 
pielęgnującej tradycje 
patriotyczne.  



 

STRAWCZYN 



Ojciec:   Wincenty Żeromski 
 
Matka:   Józefa Katerla 
 
Rodzeństwo: Wacława Żeromska,  
    Wincentyna Żeromska,  
    Bolesława Endrych,  
    Aleksandra Karpow 
 
Małżonek:  Oktawia Radziwiłłowicz 
 
Dzieci:   Monika Żeromska,  
    Adam Żeromski 

Stefan Żeromski  
z córką Moniką 



  W latach 1874-1886 uczył się                    
w kieleckim Miejskim Gimnazjum. 
Wcześnie stracił rodziców                      
i utrzymywał się z korepetycji. 
Mimo że nie miał matury, w latach 
1886-1888 studiował w Instytucie 
Weterynaryjnym w Warszawie, 
ale musiał przerwać naukę z braku 
środków do życia oraz z powodu 
słabego zdrowia (chorował na 
gruźlicę). Następnie pracował jako 
guwerner w dworach szlacheckich, 
m.in.  w Nałęczowie.  

Centrum Edukacyjne  
Szklany Dom –  

Dworek Stefana Żeromskiego 
w Ciekotach. 



 W 1892 roku wyjechał wraz 
ze świeżo poślubioną żoną 
Oktawią do Szwajcarii i objął 
tam posadę bibliotekarza  
w Polskim Muzeum 
Narodowym w Rapperswilu.  
W Szwajcarii zaczął pisać 
pierwsze, opublikowane 
wkrótce, nowele i opowiadania, 
ukazujące krzywdę społeczną  
i zacofanie cywilizacyjne 
polskiego ludu.  

Domek Żeromskiego  
w Gdyni-Orłowie. 



 Po powrocie do Polski - w latach 1897-1903 - pracował  
w Bibliotece Ordynacji Zamojskiej w Warszawie.         
W tym czasie powstała autobiograficzna powieść 
"Syzyfowe prace" (1897), będąca obrazem dojrzewania 
patriotycznego młodzieży polskiej. 

 W 1900 roku ukazała się 
powieść "Ludzie bezdomni", 
kreująca charakterystyczny 
dla Żeromskiego typ bohatera: 
samotnego inteligenta-
społecznika, rezygnującego ze 
szczęścia osobistego dla dobra 
ogółu.  



 Sukces wydawniczy, jaki w 1904 roku przyniosło pisarzowi 
wydanie "Popiołów", oznaczał także sukces finansowy                       
i możliwość całkowitego poświęcenia się literaturze.  
Od 1905 r. przebywa w Nałęczowie, gdzie m.in. inicjuje 
założenie Uniwersytetu Ludowego. W 1908 r. zmuszony do 
opuszczenia zaboru rosyjskiego, przenosi się do Galicji, zaś 
w 1909 r. wyjeżdża do Paryża, gdzie przebywa kilka lat.  

Co roku przyjeżdżał do Zakopanego 
w celu podreperowania zdrowia,                
a nawet mieszkał tu w latach 1912-
1919.  



 W 1918 roku został wybrany w Zakopanem 
przewodniczącym Rady Narodowej i pełnił funkcję 
"Prezydenta Rzeczypospolitej Zakopiańskiej"; był 
również organizatorem polskiej władzy państwowej              
na Podhalu.  

Uprawiał turystykę tatrzańską, 
działał w różnych organizacjach 
(m.in. w Towarzystwie Szkoły 
Ludowej; był wraz z Kasprowiczem 
twórcą Towarzystwa Pisarzy 
Polskich).  



 Od 1919 r. przebywał w Warszawie. Był 
inicjatorem projektu Akademii Literatury, 
współzałożycielem i prezesem Związku 
Zawodowego Literatów Polskich, założycielem 
Straży Piśmiennictwa Polskiego i polskiego 
PEN-Clubu (1924). Przyczynił się do powstania 
Towarzystwa Przyjaciół Pomorza (1920), 
uczestniczył w akcji plebiscytowej na 
Mazurach. W dowód uznania dla zasług 
otrzymał mieszkanie na Zamku Królewskim                
w Warszawie.  



 Pseudonimy:   Maurycy Zych, Józef Katerla, 
    Stefan Iksmoreż 
Data urodzenia:  14/10/1864 (piątek) 
Data śmierci:   20/11/1925 w wieku 61 lat 
Znak Zodiaku:  ♎ Waga 
Miejsce urodzenia:  Strawczyn, Polska 
Miejsce śmierci:  Warszawa, Polska 
 

W roku 2021 przypada: 

 157. rocznica urodzin i 96. rocznica śmierci. 

 



Do najwybitniejszych dzieł pisarza należy zaliczyć: 

  Proza:  

 Syzyfowe prace (1898), 

 Ludzie bezdomni (1900),  

 Dzieje grzechu (1908),  

 Wierna rzeka (1912),  

 Przedwiośnie (1925) 

 Dramaty: 

 Róża (1909),  

 Sułkowski (1910),  

 Uciekła mi przepióreczka (1924) 

 



 Syzyfowe prace – powieść, która 
 po raz pierwszy ukazywała się                        
w krakowskim dzienniku „Nowa 
Reforma” od 7 lipca do 24 września 
1897.  Żeromski opublikował ją pod 
pseudonimem Maurycy Zych. 
Ocenzurowana i przygotowana do 
druku przez pisarza powieść ukazała 
się w zaborze rosyjskim w 1909                
(z datą 1910) pod tytułem Andrzej 
Radek, czyli Syzyfowe prace.  

 W Syzyfowych pracach autor         
na podstawie własnych doświadczeń           
z dzieciństwa i lat młodzieńczych 
przedstawił obraz szkoły w rosyjskim 
Królestwie Polskim i walkę polskiej 
młodzieży z rusyfikacją.  
 

 
 

 

 

Przeczytaj on-line: 
https://wolnelektury.pl/katalog/lektura/syzyfowe-prace.html 

Zdjęcia z filmy 
W 2000 roku powstała ekranizacja powieści 

(film i serial) w reż. P. Komorowskiego 
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 „ Złe niewątpliwie jest tylko jedno:  
krzywda bliźniego.  

Człowiek – jest to rzecz święta, której krzywdzić 
nikomu nie wolno.” 

 
 „Tęsknota, tęsknota… Uczucie najbardziej 

niewypowiedziane, stan próżny wszelakiej ulgi, ucisk 
serca ciągły i jednostajny.” 

 
 „Teraz już wiem, że talent to w większości wypadków 

– torba, czasem cennych klejnotów pełna, którą                  
na plecach nosi z przypadku byle facet,                     

a nieraz byle rzezimieszek.” 
 

 



 Był kandydatem do Literackiej 
Nagrody Nobla za dzieło „Wiatr  
od morza”. Do argumentów przeciwko 
temu mogła zaliczać się wymowa 
antyniemiecka utworu, natomiast miał 
konkurenta w osobie Reymonta,                   
z którym przegrał, bowiem                 
to dzieło „Chłopi” zostało docenione 
przez norweską komisję. 
 

 W 1928 roku w Nałęczowie otwarto 
Muzeum Stefana Żeromskiego, tzw. 
“Chatę”, która była jedną z jego 
posiadłości. 

 

 

 



  

 Do dziś owiana jest tajemnicą działalność 
Żeromskiego w loży masońskiej, do której 
podobno nie został przyjęty. 

 
 Był bardzo słaby z przedmiotów ścisłych. 

Szło mu w tych dziedzinach tak źle,                 
że musiał powtarzać klasę. 

 
 Już w wieku lat dwudziestu nabawił się tak 

poważnych schorzeń górnych dróg 
oddechowych, że gruźlica była mu 
towarzyszką do samej śmierci. 

 

 11 listopada 2018 roku, podczas obchodów setnej 
rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości, 
prezydent Andrzej Duda pośmiertnie nadał Stefanowi 
Żeromskiemu Order Orła Białego. 
 



 Muzeum Lat Szkolnych Stefana Żeromskiego 
w Kielcach 

 Muzeum-Dom Stefana Żeromskiego - 
Konstancin-Jeziorna 
 

 

Muzeum  
Stefana Żeromskiego  
w Nałęczowie 



Pomnik ławeczka w Siedlcach 

KIELCE WARSZAWA 

Pomnik Stefana Żeromskiego  
w Konstancinie 



 

 https://mnki.pl/zeromski/pl/dla_zwiedzajacych/wystawy_stale/i_sala 

 https://pl.wikipedia.org/wiki/Stefan_%C5%BBeromski  

 https://biografia24.pl/stefan-zeromski/ 

 https://culture.pl/pl/tworca/stefan-zeromski 

 http://www.konstancin24.eu/news.php?extend.3035.2 

 http://obliczaludzi.com/stefan-zeromski/ 

 https://zyciorysy.info/stefan-zeromski/ | Zyciorysy.info 

 https://wolnelektury.pl/katalog/lektura/syzyfowe-prace.html 

 Zdjęcia: zasoby Internetu  

 

 
 

GALERIA PISARZY 
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