
Dzisiaj kolejna podróż. Wybieramy się w okolice Kielc. Znajduje się tam niewielka 
miejscowość Ciekoty. Jest ona związana ze Stefanem Żeromskim.

To właśnie w Ciekotach, w sercu Gór Świętokrzyskich, spędzał swoje dzieciństwo Stefan Żeromski. 
Jego rodzina mieszkała tu od roku 1871 przez kolejnych 12 lat. Niestety dwór, który zamieszkiwali nie ocalał - w 1900 
roku całkowicie zniszczył go pożar. Obecny budynek wzniesiono staraniami wieloletniej kustosz Muzeum im. Stefana 
Żeromskiego w Kielcach - Kazimiery Zapałowej, a powstał głównie w oparciu o opisy i niewielką ilość zachowanych 
materiałów graficznych. Oddany został do użytku 23 października 2010 roku.

Dworek Stefana Żeromskiego pełni funkcję muzeum, które funkcjonuje w ramach Centrum Edukacyjnego "Szklany 
Dom". Wnętrza stylizowane na XIX-wieczne wyposażono w meble i sprzęty z epoki. Część z nich kupiono, część 
podarowali odwiedzający, a sporo z eksponatów stanowi depozyty Muzeum Narodowego w Kielcach i Muzeum Wsi 
Kieleckiej. Uwagę przykuwają też zgromadzone staraniami Kazimiery Zapałowej portrety i fotografie rodziny Żeromskich 
oraz Katerlów. Poza funkcją muzealną dworek pełni funkcję miejsca spotkań dla mieszkańców gminy Masłów, artystów 
oraz turystów wędrujących szlakami Gór Świętokrzyskich i szlakiem Żeromskiego. Funkcjonuje tu także Pracownia Dzieł 
i Piśmiennictwa o Stefanie Żeromskim.

Budynek ma też swój wymiar symboliczny – nawiązuje do pamięci o pisarzu, jego tęsknocie za ziemią i rodzinnym 
domem. Z kolei stojący nieopodal "szklany dom" jest symbolem przyszłości – nowoczesnej, sprawiedliwej Polski. Taką 
wizję przedstawiał Żeromski w "Przedwiośniu".

Na ganku z tyłu budynku umieszczono rzeźbę autorstwa kieleckiego rzeźbiarza
Sławomira Micka, która przedstawia Stefana Żeromskiego jako ucznia, który
wraz z rodzicami stoi przy ławeczce i spogląda w kierunku szczytu swojej "góry
domowej". Rzeźba stanęła tu w 150. rocznicę urodzin pisarza.

Dookoła obu budynków rozciągają się malownicze widoki, m. in. na najwyższy

szczyt Gór Świętokrzyskich - Łysicę, górę Radostową - wielokrotnie

opisywaną przez Żeromskiego i określaną mianem "góry domowej" oraz zbiornik
retencyjny, pełniący do niedawna funkcję kąpieliska, a obecnie tylko funkcje

rekreacyjne. Nieopodal przepływa rzeka Lubrzanka, a Ciekoty są także początkowym punktem dwóch ścieżek 

rowerowych prowadzących do Woli Kopcowej i do Dąbrowy. Przebiega tędy czerwony szlak rowerowy prowadzący 

z Cedzyny do Nowej Słupi oraz pieszy szlak turystyczny koloru niebieskiego, prowadzący z Wąchocka do 

Cedzyny.
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