Małgorzata Musierowicz – biografia i charakterystyka
twórczości
Biografia
Małgorzata Musierowicz (z domu Barańczak) – polska pisarka, autorka książek dla dzieci i
młodzieży, jak również ilustratorka. Najbardziej znana z cyklu powieściowego „Jeżycjada”,
opisującego perypetie rodziny Borejków.
Pisarka urodziła się 9 stycznia 1945 r. w Poznaniu. Uczęszczała do VII Liceum
Ogólnokształcącego im. Dąbrówki w Poznaniu. Na studia wybrała się na Akademię Sztuk
Pięknych, również w Poznaniu. Zapewne nie wszyscy wiedzą, że z zawodu jest grafikiem.
Autorka pisała felietony do Tygodnika Powszechnego, które następnie wydano w formie trzech
książek pt. „Frywolitki, czyli ostatnio przeczytałam książkę!!!”.
Charakterystyka twórczości
Właściwy debiut literacki Małgorzaty Musierowicz przypada na połowę lat 70 – tych XX w.
Wtedy to wyszła jej powieść – „Małomówny i rodzina”. Wkrótce potem ukazały się kolejne
części cyklu humorystycznych powieści „Jeżycjada”, który swą nazwę zawdzięczał poznańskiej
dzielnicy Jeżyce, zamieszkiwanej przez głównych bohaterów.
Spod pióra pani Małgorzaty wyszło też wiele ciekawych pozycji dla najmłodszych – w tym takie
jak np. „Kłamczucha”, „Ida sierpniowa” czy „Kwiat kalafiora”(na podstawie pierwszej powstał film
o takim samym tytule).
„Kwiat kalafiora” zaś zdobył światowe uznanie – w 1982 r. wpisano go na Listę Honorową im.
Hansa Christiana Andersena. Inne książki Małgorzaty Musierowicz cieszyły się nie mniejszą
popularnością i do dziś znajdują wielbicieli nie tylko wśród najmłodszych czytelników.
Za swe książki Małgorzata Musierowicz otrzymała wiele nagród (wśród nich m. in. Złote Koziołki
za „Kłamczuchę”). Powieść „Noelka” zaś znalazła honorowe miejsce na polskiej liście IBBY.
Powieści autorki doczekały się tłumaczeń na wiele języków. W uznaniu twórczości autorki na
wniosek dzieci przyznano jej również Order Uśmiechu.
Prywatnie pani Małgorzata jest siostrą poety i tłumacza – Stanisława Barańczaka. Jej mężem
jest Bolesław Musierowicz, za którego wyszła w 1968 r. Wspólnie doczekali się czwórki dzieci.
Powieściowe Jeżyce to realnie istniejąca dzielnica Poznania, gdzie pisarka mieszkała przez
wiele lat.
Wybrane utwory:
Jeżycjada
• 1975 „Małomówny i rodzina”
• 1977 „Szósta klepka”
• 1979 „Kłamczucha”
• 1981 „Kwiat kalafiora”

• 1981 „Ida sierpniowa”
• 1986 „Opium w rosole”
• 1992 „Noelka”
• 1993 „Pulpecja”
• 1993 „Dziecko piątku”
• 1998 „Imieniny”
• 1999 „Tygrys i Róża”
• 2008 „Sprężyna”
• 2015 „Feblik.”

