
Na styczeń  i luty proponujemy wam książki znanej autorki 

Małgorzaty Musierowicz 

Zdjęcie  i kilka informacji o autorce: 

 

Imię i nazwisko: Małgorzata Musierowicz 

Nazwisko panieńskie: Barańczak 

Data i miejsce urodzenia: 9 stycznia 1945, Poznań, Jeżyce 

Wykształcenie: wyższe (Państwowa Wyższa Szkoła Sztuk Plastycznych w 

Poznaniu, Wydział Malarstwa i Grafiki; dyplom z grafiki użytkowej w roku 1968) 

Specjalność: grafika książki 

Zawód wykonywany: autorka i ilustratorka książek dla dzieci i młodzieży, w tym 

serii Jeżycjada® 

Ulubione zajęcia: czytanie książek, pisanie książek, ilustrowanie książek, 

wymyślanie książek, pisanie o książkach, kupowanie książek, wyszukiwanie książek 

na półkach antykwariatów, kolekcjonowanie książek, pożyczanie książek od 

przyjaciół, pożyczanie książek przyjaciołom, rozmowy o książkach, ustawianie 

książek na nowych regałach, oprawianie starych książek w nowe okładki 

Ulubiony przedmiot: książka 

Ulubiona książka: setki 

Ulubiona muzyka: poważna 

Ulubiony krajobraz: jezioro w lesie 

Ulubiony pojazd: rower 

Ulubiony kolor: wszystkie 

Pasja: ogród kwiatowy 

Ulubione kwiaty: 1. róże 2. ostróżki 3. tulipany 

Ulubione drzewo: sosna 

Ulubione zwierzę: wiewiórka 

Ulubiony ptak: słowik 

Ulubiona istota: dziecko 



Małgorzata Musierowicz -  

autorka książek i ilustratorka, znana wśród wielu pokoleń. Otrzymała imponującą 

ilość wyróżnień i prestiżowych nagród w kraju i za granicą. Poza literaturą z 

zamiłowania do rysunku tworzy również e-kartki, które można przesłać bliskim 

drogą mailową, za pośrednictwem oficjalnej strony internetowej Małgorzaty 

Musierowicz. Powieści Małgorzaty Musierowicz skierowane są do dzieci i 

młodzieży, jednak wciąż żywa historia sprawia, że nawet dorośli już czytelnicy 

sięgają nadal do jej twórczości, zaciekawieni dalszymi losami bohaterów. 

Popularność i uznanie sprawiło, że przetłumaczono je na wiele języków obcych, a 

co więcej stały się podstawą adaptacji filmowych. Najpopularniejsze książki 

Małgorzaty Musierowicz należą do serii Jeżycjada. 
 
Jeżycjada – powieść mieszcząca się w 23 tomach – opowiada o losach najbardziej 

znanej poznańskiej rodziny Borejków i ich przyjaciół. Wierni czytelnicy traktują 

bohaterów jak najbliższych przyjaciół, towarzyszą im w przeróżnych 

perypetiach, w trudnych i szczęśliwych chwilach. Po Jeżycjadę sięgają całe 

pokolenia, poszczególne części zna niejedna prababcia, babcia, matka i córka. 
 
 

To tylko nieliczne tytuły książek  pani Musierowicz. 
 

                                    

                          



                        

 

Pani Małgorzata również ilustruje książki. 

Oto kilka ilustracji wykonanych przez nią: 

 

 

 



W naszej bibliotece oczywiście mamy książki pani Musierowicz, chętnych 

zapraszamy do wypożyczenia. 

 

 

Zachęcamy również do wejścia na stronę internetową pani Małgorzaty, z której 

dowiemy się więcej o jej twórczości. 

musierowicz.com.pl 


