Małgorzata Karolina Piekarska – biografia i charakterystyka
twórczości
Biografia
Małgorzata Karolina Piekarska to polska pisarka i dziennikarka; autorka książek dla dzieci i
młodzieży. Córka dziennikarza Macieja Piekarskiego, żona Zacharjasza Muszyńskiego.
Przyszła na świat 24 lipca 1967 r. w Warszawie. Jest członkinią polskiej sekcji IBBY oraz
Warszawskiego Oddziału Stowarzyszenia Pisarzy Polskich.
Ukończyła V Liceum Ogólnokształcące im. Księcia Józefa Poniatowskiego (od II klasy
uczęszczała do XVI Liceum Ogólnokształcącego im. Stefanii Sempołowskiej). Następnie
studiowała na Uniwersytecie Warszawskim, gdzie ukończyła wydział historii sztuki.
Obecnie pracuje jako dziennikarka prasowa i telewizyjna. Od 1996 r. współpracuje z TVP. Jako
reporterka i wydawca związana jest też z takimi programami informacyjnymi jak: Telewizyjny
Kurier Warszawski i Telewizyjny Kurier Mazowiecki. W TVP Warszawa emitowano jej programy
autorskie takie jak chociażby: „Dżingiel”, „Patefon” czy „Wiarus”.
Przez dwanaście lat współpracowała z dwutygodnikiem „Cogito” (jej felietony, które ukazywały
się na łamach tego pisma zostały zebrane w formie książki). Małgorzata Karolina Piekarska
publikowała swe teksty, reportaże i felietony, współpracując z takimi pismami jak: „Victor
gimnazjalista” (powieści w odcinkach „Klasa pani Czajki”, „Tropiciele” i „Dzika”), „Twój styl”,
„Mieszkaniec”, „Express wieczorny”, „Kobieta i Styl”, „Magazyn 13 –tka”.
Pisarka jest też autorką scenariuszu do monodramu Zacharjasza Muszyńskiego „Listy do
Skęcipitki” (2013 r.) oraz filmu dokumentalnego „Kto ty jesteś?” (2010 r.).
Za swoją twórczość otrzymała szereg nagród i wyróżnień m. in. nagrodę na Festiwalu Filmów
Emigracyjnych EMIGRA za film „Kto ty jesteś?”, nominację do nagrody ALMA 2013 i ALMA
2015, a także stypendium MKiDN (2014 r.).
Charakterystyka twórczości
Swe pierwsze teksty pisarka tworzyła już jako piętnastolatka (opowiadanie „Klasa o profilu
rozwlekłym i poskręcanym”), jednak jej właściwy debiut literacki przypada na rok 1986 – wtedy
na łamach miesięcznika społeczno – literackiego „Okolice” ukazały się jej cztery opowiadania.
Akcja większości jej książek dla dzieci i młodzieży rozgrywa się na Saskiej Kępie (ona sama
tutaj mieszka). Ważnym dziełem w jej twórczości była dokumentalna książka „Dziewiętnastoletni
marynarz”, będąca zbiorem listów ze Szkoły Morskiej w Tczewie autorstwa jej stryjecznego
dziadka.
W latach 1998 – 2005 na łamach dwutygodnika „Cogito” ukazywały się jej liczne felietony
zatytułowane „Wzrockowisko” (tytuł jest zbitką słów: „wzrok” i „rock”, co oznacza spojrzenie na
świat przez muzykę rockową).
Twórczość literacka:
- zbiór felietonów na łamach „Cogito” – „Wzrockowisko” (2002 r.)

- powieść „Klasa pani Czajki” (2004 r.)
- książka „Dziewiętnastoletni marynarz” (2005 r.)
- „Tropiciele” (2006 r.)
- „Dzika” (2007 r.)
- „LO – teria” (2010 r.)
- „Kurs dziennikarstwa dla samouków” (2014 r.)
- „Czucie i Wiara, czyli warszawskie duchy” (2015 r.).

