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Życiorys Małgorzaty Musierowicz

 Małgorzata Musierowicz to polska pisarka i 

ilustratorka. Autorka książek dla dzieci i młodzieży. 

Znana z cyklu Jeżycjada. Urodziła się 9 stycznia 

1945 roku w Poznaniu.

 Małgorzata Musierowicz ukończyła VII Liceum 

Ogólnokształcące im. Dąbrówki w Poznaniu oraz 

Wydział Malarstwa i Grafiki Państwowej Wyższej 

Szkoły Sztuk Plastycznych w Poznaniu ze 

specjalnością grafika użytkowa. Motywacją do 

rozpoczęcia pisania książek był brak zleceń na 

grafiki. W tych okolicznościach napisała swoją 

pierwszą powieść, którą następnie wzbogaciła o 

własnoręcznie wykonane ilustracje.



Jeżycjada

 Cykl 23 powieści dla młodzieży autorstwa Małgorzaty
Musierowicz.

 Jego nazwa pochodzi od poznańskiej dzielnicy Jeżyce.
Nazwę wymyślił profesor Zbigniew Raszewski, wielbiciel
serii i przyjaciel autorki, żartobliwie nawiązując do Iliady.

 Seria opowiada o losach najbardziej znanej poznańskiej
rodziny Borejków i ich przyjaciół.



Wszystkie utwory Jeżycjady oraz  lata wydania 

• Małomówny i rodzina (1975 )

(Książka włączona do cyklu tylko na prośbę czytelników)

• Szósta klepka (1977)

• Kłamczucha (1979)

• Kwiat kalafiora1981

• Ida sierpniowa (1981)

• Opium w rosole (1986)

• Brulion Bebe B. (1990)

• Noelka (1992)

• Pulpecja (1993) 

• Dziecko piątku (1993) 

• Nutria i Nerwus (1994) 

• Córka Robrojka (1996) 

• Imieniny (1998)

• Tygrys i Róża (1999) 

• Kalamburka (2001)

• Język Trolli (2004)

• Żaba (2005)

• Czarna polewka (2006)

• Sprężyna (2008)

• McDusia (2012)

• Wnuczka do orzechów (2014) 

• Feblik (2015)

• Ciotka Zgryzotka (2018)



Szósta klepka

Główną bohaterką powieści jest

Celestyna Żak, która jest nastolatką.

Rodzina Żaków prowadzą dom

otwarty, w którym zawsze dzieje się coś

ciekawego, głównie za sprawą

znajomych prowadzącej bujne życie

towarzyskie studentki Julii. Z kolei w

szkole nauczyciel języka polskiego

nakazuje Cesi zaopiekować się

koleżanką z klasy, bujającą w

obłokach Danusią, i pomóc jej

poprawić fatalne oceny.

Kłamczucha

Piętnastoletnia Aniela Kowalik to

osoba obdarzona tupetem i

temperamentem., która marzy o tym,

by zostać znaną aktorką. Pewnego

dnia spotyka na plaży Pawełka –

przystojnego blondyna, który zawraca

jej całkowicie w głowie. Ponieważ

obiekt jej westchnień mieszka w

Poznaniu, Anielka pod pretekstem

nauki w liceum poligraficznym,

wyjeżdża tam z zamiarem zacieśnienia

atrakcyjnej znajomości.

Małomówny i Rodzina

Rodzina Ptaszkowskich, po śmierci

ojca, przeprowadza się do miasteczka

Śmietankowa. Wkrótce okazuje się, że

w budynku biblioteki pojawiają się

nieproszeni goście, przeszukujący

bibliotekę. Ptaszkowscy śledzą

poczynania wrogów. Trop prowadzi do

Pana Czapli, jednego z miejscowych

notabli, który pośredniczy w

nielegalnym wywozie rabowanych

dzieł sztuki do Szwajcarii. Młodzieży

pomaga przyjaciel rodziny, sierżant

Eugeniusz Musiałek. Po zatrzymaniu

złoczyńców Ptaszkowscy znajdują list,

w którym znajdują wskazówki jak

zlokalizować średniowieczną biżuterię.



Ida sierpniowa

Główną bohaterką książki jest Ida

Borejko, która nie mogąc wytrzymać z

własną rodziną na wczasach

namiotowych, decyduje się na

wcześniejszy powrót z wakacji. Z

powodu braku pieniędzy podejmuje

pracę u starszego pana Paszkieta i

okazuje się tam całkiem przydatna.

Pomaga Krzysiowi (wnukowi) wyjść z

choroby i depresji. Udaje jej się skłonić

do refleksji niesfornych braci Lisieckich.

Ida przechodzi też zewnętrzną 

metamorfozę. Za radą przyjaciół z ESD 

ścina włosy "na chłopca” (jak 

większość grupy, dzięki czemu znacznie 

zyskuje na urodzie.

Opium w rosole

Akcja książki rozgrywa się w Poznaniu,

w latach osiemdziesiątych XX wieku.

Kreska, jedna z bohaterek, mieszka z

dziadkiem, profesorem Dmuchawcem.

W szkole, w której kiedyś procował jej

dziadek czuje się nieszczęśliwa, nie

radzi sobie z matematyką, a do tego

ma problemy z wychowawczynią. W

dodatku w domu wiecznie brakuje

pieniędzy, więc Kreska dorabia

szyciem. Pociechą dla niej jest przyjaźń

z sąsiadem i kolegą ze szkoły Maćkiem

Ogorzałką, jednak kiedy skrycie

zakochana Kreska odkrywa, że Maciek

stracił głowę dla innej, ich przyjaźń

zaczyna się chwiać.

Kwiat kalafiora

Pierwsza powieść z udziałem rodziny

Borejków. Bohaterką książki jest

Gabrysia Borejko, najstarsza z czterech

sióstr. Gdy jej mam trafia do szpitala ,

Gabrysia musi opiekować się domem i

młodszym rodzeństwem. Starając się

zapanować nad wszystkim, odkrywa,

jak bardzo była wyręczana w

domowych obowiązkach przez

zapracowaną mamę. Jednocześnie

wokół Gabrysi gromadzi się grupka

przyjaciół, którzy zakładają grupę ESD

– Eksperymentalny Sygnał Dobra,

towarzystwo dyskusyjne badające

wpływ uśmiechu na innych ludzi.



Noelka

Akcja książki toczy się w ciągu jednego

dnia, w wigilię Bożego Narodzenia 1991

roku. Bohaterką jest Elka Stryba, która w

wigilijny wieczór podejmuje pracę jako

Aniołek (towarzyszka Mikołaja) i wraz z

nim chodzi po domach, wręczając

dzieciom prezenty. Pozwala to jej,

trochę za bardzo skupionej na sobie

dziewczynie, inaczej spojrzeć na świat i

swoich najbliższych. W postać

Gwiazdora wciela się Tomek Kowalik,

znany z książki pt. Kłamczucha. Oboje,

Gwiazdor i Aniołek, przemierzają w

wieczór wigilijny dzielnice Poznania w

celu rozdania prezentów dzieciom

Pulpecja

Bohaterką jest Patrycja Borejko, ze

względu na nadwagę wynikłą z

obżarstwa zwana w rodzinie Pulpecją.

Dziewczyna nie ma jednak z powodu

figury najmniejszych kompleksów,

cieszy się wręcz nadmiernym

zainteresowaniem ze strony płci

przeciwnej, co uważa za pochlebne i

zabawne, ale nadzwyczaj kłopotliwe.

Pulpecja zaś, dotąd zawsze wiedząca,

czego chce, niespodziewanie przestaje

się odnajdywać w świecie. Zajmuje się

wszystkim, tylko nie nauką do matury,

ponieważ i jej serce zaczyna bić

mocniej.

Brulion Bebe B.Brulion Bebe B.Brulion Bebe B.

Akcja książki toczy się w Poznaniu w

1988 roku. Bohaterką jest zamknięta w

sobie Beata "Bebe" Bitner, córka znanej

aktorki Józefiny Bitner. Artystka

beztrosko zostawia dorastającą córkę i

młodszego syna Kozia, a sama

wyjeżdża za granicę i nie zamierza

wracać. Matka organizuje im opiekę w

postaci energicznej i zaradnej, lecz

mającej niewiele zrozumienia i

współczucia Anieli, znanej czytelnikom

z Kłamczuchy. W powieści pojawiają

się też inne, malownicze postaci -

Bernard Żeromski i jego przyjaciel

Dambo. Dzięki miłej znajomości z

Dambo. Bebe zakochuje się w Dambie

z wzajemnością.



Nutria i Nerwus

Bohaterką powieści jest jedna z sióstr

Borejko, Natalia, zwana w rodzinie

Nutrią. Cicha, spokojna, otoczona

ukochanymi książkami i muzyką, nieco

na uboczu rodzinnego życia. W upalne

lato Gabrysia, jej najstarsza siostra

wpada na pomysł wysłania pod jej

opieką na wakacje dwóch swoich

córek – jednej miłej i spokojnej, drugiej

– złośliwej i zdolnej do wszystkiego.

Mimo złych przeczuć zabiera

siostrzenice, gitarę i wsiada do

pociągu. W trakcie podróży spotyka ją

jednak niezwykła przygoda: nowa

miłość.

Córka Robrojka

Akcja książki toczy się w Poznaniu, 1996

roku. Bohaterka to Arabella Rojek

(Bella) – szesnastoletnia dziewczyna

Bisia – jak zdrobniale nazywa ją ojciec –

ma talent do nauk ścisłych i z pasją

trenuje karate. Jest córką Roberta

Rojka, czyli Robrojka - dawnego

wielbiciela Anieli Żeromskiej, który po

latach bycia przez nią odtrącanym i

pogardzanym ożenił się z flecistką.

Artystka jednak wkrótce zmarła,

osierocając malutką Bellę. Bella,

dowiadując się o dawnej miłości ojca,

odczuwa zazdrość i nie zamierza

dopuścić do ich spotkania. W tej

powieści śledzimy rozwijającą się

miłość Natalii Borejko i Robrojka.

Dziecko piątku

Książka o losach Aurelii Jedwabińskiej,

znanej jako Genowefa Bombke vel

Pompke z Opium w rosole. Po śmierci

matki zaczyna dziwnie się

zachowywać. Unika znajomych i

przyjaciół. Podkochuje się w dorosłym

Maćku Ogorzałce, który jest mężem

Kreski, najlepszej przyjaciółki Aurelii.

Wraz z Konradem Bitnerem,

odwiedzają Martę Jedwabińską,

babkę dziewczyny. Dla Aurelii jest to

ucieczka od smutku. Dziewczyna

zaczyna dochodzić do siebie. O jej

względy zabiegają Artur, siostrzeniec

Maćka Ogorzałki i Konrad. W końcu

Aurelia zaczyna dogadywać się z

ojcem i Kreską.



Tygrys i Róża

Główną postacią powieści jest Laura,

córka Gabrieli Borejko i Janusza

Pyziaka. Bohaterka przechodzi okres

dojrzewania i zaczyna buntować się

przeciwko rodzinie. Wyrusza samotnie

pociągiem w poszukiwaniu nieznanego

ojca (który pomiędzy 4. a 5. częścią

serii porzucił żonę z córkami) i trafia

do Torunia, do domu jego siostry, gdzie

zostaje chłodno przyjęta przez swoją

ciotkę. Znajduje jednak sojuszniczkę w

osobie współpracownicy Almy Pyziak –

Oleńce.

Kalamburka

Główną bohaterką jest Mila Borejko –

seniorka rodu Borejków, żona Ignacego

Borejki, matka Gabrieli (głównej

bohaterki Kwiatu kalafiora), Idy

(głównej bohaterki Idy sierpniowej),

Natalii (głównej bohaterki Nutrii i

Nerwusa) i Patrycji (głównej

bohaterki Pulpecji) oraz babcia Róży i

Laury (bohaterek Imienin, Tygrysa i

Róży i Czarnej polewki). Akcja książki

rozpoczyna się 31 grudnia 2000, a

następnie zaczyna biec wstecz, w

czasy młodości Mili. Książka jest

obrazem przemian w powojennej

Polsce i kroniką dziejów Poznania,

opowiadającą m.in. o roku 1956 .

Imnieniny

Akcja książki rozpoczyna się 14 lutego,

gdy w domu Borejków świętuje się

imieniny Grzegorza, a kończy na

imieninach Róży, na których

solenizantka się nie pojawia. Pomiędzy

tymi dwiema datami Borejkowie

obchodzą jeszcze inne uroczystości,

m.in. imieniny Gabrieli. Pojawiają się

pierwsi adoratorzy Pyzy (przezwisko

Róży), o których bardzo zazdrosna jest

Laura. Jednak serce Róży wkrótce

zaczyna bić do kogoś

nieoczekiwanego.



Żaba

Akcja powieści rozgrywa się w

Poznaniu i okolicach. Główną

bohaterką jest Hildegarda Schoppe,

(Żaba). Ma dwóch braci: Fryderyka i

Wolfganga Amedeusza, zwanego

Wolfim. Pierwszy z nich wyjechał do

Houston i zostawił Różę Pyziak samą w

ciąży, a drugi, zapominając wyłączyć

żelazka, spalił Hildegardzie cały pokój.

Tego samego dnia syn Anieli Kowalik,

Piotr Żeromski, po wypadku zabiera

Hildegardę do gabinetu doktor Idy

Pały. Żaba w ten sposób dowiaduje się

o dziecku Róży, którego ojcem jest jej

brat - Fryderyk. Chce nakłonić go do

powrotu do ojczyzny. W swoją intrygę

wciąga Piotra.

Czarna polewka

Ignacy Grzegorz Stryba, jedenastolatek

zwany też Miągwą, szpieguje swoją

siostrę, która spotyka się z Wolfim.

Niespodziewanie poznaje tajemniczą

dziewczynkę - Dianę (Czekoladkę).

Zakochuje się w niej, lecz nie wszystkim

to się podoba.

Tytułową „czarną polewkę” Ignacy

Borejko serwuje wpierw Róży i

Fryderykowi, a po kilkunastu minutach

także Laurze i Wolfiemu. Ci ostatni w

porywie chwili postanawiają uciec do

Zakopanego, gdzie mają zamiar się

pobrać.

Język Trolli

Język Trolli opowiada o przyjaźni Józefa

Pałysa i Stanisławy Trolli. W 2003 roku

Józef spotyka Trollę w szkole.

Dziewczyna od razu mu imponuje

(sprzeciwia się wicedyrektorce, która

każe Trolli zdjąć kapelusz). Staszka

nazywa chłopca Pepe (skrót od

włoskiego imienia Giuseppe).

Spotykają się później w sylwestra i

planują wyjazd do Gniezna. W drodze

Trolli spada zielony kapelusz i widać, że

nie ma ona włosów. Po tym jak ich

stosunki zaczynają się poprawiać, Trolla

z powodu białaczki musi wyjechać do

rodziców, do Niemiec.



McDusia
Akcja powieści rozgrywa się w

Poznaniu na przełomie 2009 i 2010 roku.

Główną bohaterką książki jest tytułowa

Magda Ogorzałka, córka Janiny

(Kreski) i Maćka Ogorzałków. Magdusia

przybywa do Poznania w celu

posprzątania mieszkania po zmarłym

pradziadku, profesorze Czesławie

Dmuchawcu. Tymczasowo zatrzymuje

się u Borejków, gdzie trwają

przygotowania do ślubu Laury Pyziak

(młodszej córki Gabrieli Stryby i Janusza

Pyziaka) i Adama Fidelisa. Sama

Magdusia zaczyna się interesować

Ignacym Grzegorzem, przyrodnim

bratem Laury i jego kuzynem Józinkiem.

Wnuczka do orzechów

Akcja rozgrywa się w okolicach

Kostrzyna, latem 2013 roku. Tytułową

bohaterką jest Dorota Rumianek.

Dorota mieszka z babcią Andzią i jej

siostrą Wiktą w domu pod Kostrzynem.

Jest praktyczna, pracowita, zajmuje się

swoim gospodarstwem. Po okolicy

porusza się powózką zaprzężoną w

Kobyłkę. Pewnego dnia odnajduje w

lesie ranną Idę Pałys, która zostaje u

Doroty jako letniczka. Do cioci

dojeżdża też Ignacy G. Stryba.

Praktyczna i śliczna Dorota wpada w

oko bliższemu jej Józefowi którego

spotyka przed sklepem ,,U Kasi", choć

początkowo Ida chce ją wyswatać ze

swoim romantycznym siostrzeńcem.

Sprężyna

Akcja książki rozgrywa się w Poznaniu i

podpoznańskich miejscowościach.

Idzie i Markowi Pałysom rodzi się drugi

synek Kazimierz, pieszczotliwie

nazywany Ziutkiem, który staje się

ulubieńcem Laury. Laura Pyziak zrywa

zaręczyny z Wolfgangiem Schoppem,

który od 2 lat mieszka w Glasgow. 9-

letnia Łucja Pałys postanawia, iż chce

zostać spiritus movens – sprężyną

wydarzeń, zmienić życie bliskich jej ludzi

na lepsze.



Ciotka zgryzotka

Kolejna rozgrywa się głównie pod

Kostrzynem. Niektórzy bohaterowie

pozostają w Poznaniu. Kolejne osoby

zmieniają miejsce zamieszkania, lecz

główna bohaterka, Nora Górska,

zostaje z rodzicami w wiejskim

gospodarstwie. Książka opisuje zmiany

jakie zachodzą w jej życiu wraz z

dojrzewaniem, pokazuje dalsze losy

licznej rodziny, którą czekają dwa

ważne wydarzenia: narodziny

pierwszego dziecka Ignacego

Grzegorza i Agnieszki oraz ślub Józefa i

Doroty. Przybliża czytającym dzieci

Patrycji-Pulpecji i relacje rodzinne w

młodszym pokoleniu rodziny. Akcja

książki obejmuje 1,5 miesiąca jesieni

2017 r.

Feblik

Feblik splata się z poprzednią częścią.

Akcja rozpoczyna się 10 sierpnia 2013 r.

i obejmuje kolejne 3 dni, więc kończy

się tak jak Wnuczka do orzechów.

Feblik to dawne określenie na sympatię

lub skłonność do kogoś, pochodzi z

łaciny bądź francuskiego. Posługuje się

nim chętnie Ignacy G. Stryba w

odniesieniu do Agnieszki Żyry, swojej

dawnej koleżanki z gimnazjum. Ci

dwoje spędzają ze sobą większość

czasu od 10 do 13 sierpnia, co owocuje

wzajemną fascynacją. Agnieszka z

początku jest nieufna i zdystansowana,

lecz życzliwość Ignasia i jego rodzina

rozwiewa jej wątpliwości. Ostatecznie

wyjaśnia się także sytuacja Józefa i

Doroty.

Kolejna część – w przygotowaniu



Jeżycjada – najlepsze cytaty

Istoty ludzkie mówią jedno, myślą drugie, a 

robią jeszcze co innego.

Sprężyna

Co dom zepsuł, tego już nikt nie naprawi.

Ida Sierpniowa



Jeżycjada – najlepsze cytaty

To, co dają za 

darmo, na ogół nic 

nie jest warte.

Opium w rosole

Każdy jest na tyle 
nieszczęśliwy, na ile 

się za takiego 
uważa.

Opium w rosole



Jeżycjada – najlepsze cytaty

...jak cię widzą, tak cię piszą. Nikomu nie chce się wnikać w 
prawdziwą głębię naszej istoty.

Ida sierpniowa
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