
Scenariusz 

„Jeżycjada”, „Bambolandia” i „Inne dla dzieci”                                                       

czyli świat Małgorzaty Musierowicz 

 

Zajęcia biblioteczno – czytelnicze z wykorzystaniem technologii TIK                         

(prezentacja multimedialna PREZI) 

Główny cel zajęć: 

-  rozbudzanie pasji czytelniczych oraz zamiłowania do literatury 

- popularyzacja książek M. Musierowicz 

Cele poboczne: 

 - mobilizowanie uczniów do czytania i zdobywania wiedzy 

 - aktywizowanie uczniów poprzez udział w konkursach 

 - kształtowanie gustów czytelniczych 

- podniesienie poziomu czytelnictwa 

Oczekiwane osiągnięcia uczniów: 

 - uczeń zna najważniejsze fakty z życia M. Musierowicz 

 - uczeń potrafi wymienić przykładowe książki z twórczości pisarki 

 - uczeń zna serię książek „Jeżycjada” 

 - uczeń potrafi wytłumaczyć etymologię słowa „Jeżycjada” 

 

 

N: Witamy klasę 5 na zajęciach biblioteczno – czytelniczych, które poświęcone będą 

Małgorzacie Musierowicz.  

W związku ze zbliżającym się konkursem, zorganizowanym przez bibliotekę szkolną 

pt. „Czytamy utwory Małgorzaty Musierowicz”, wraz z Waszymi starszymi koleżanki 

pomożemy Wam zgłębić wiedzę na temat tej doskonałej pisarki i jej twórczości. Na 

koniec zajęć będziecie mogli oglądnąć  książki Musierowicz, ze zbiorów biblioteki 

szkolnej.  

Czy wiecie, kim jest Małgorzata Musierowicz? Na pewno łatwiej Wam będzie 

odpowiedzieć na to pytanie gdy poznacie kilka faktów związanych z jej życiem i 

twórczością – prezentacja multimedialna. Za pośrednictwem programu Prezi, 

stworzyłam oryginalną, pełną efektów multimedialnych,  prezentację. Zamiast 



tradycyjnego dodawania slajdów dołączałam do niej nowe elementy na zasadzie 

nielinearnych "map myśli”. Demonstracja prezentacji, w klasach V, odbywała się 

zatem na zasadzie powiększania (przybliżania) kolejnych punktów na mapie wg 

ściśle określonej ścieżki.  

 

Slajd 1 - Urodziła się 9 stycznia 1945 w Poznaniu.  Jedną z najbardziej 

popularnych, współczesnych polskich pisarek. Znajduje się wśród czołowych, 

krajowych twórców literatury dla dzieci i młodzieży. Sympatię oraz sławę przyniosła 

jej szczególnie seria powieści zatytułowana „Jeżycjada”. 

Slajd 2 - Wykształcenie: 

Ukończyła Wydział Malarstwa i Grafiki Państwowej Wyższej Szkoły Sztuk 

Plastycznych w Poznaniu, ze specjalnością grafika użytkowa. 

N dodaję, iż motywacją do rozpoczęcia pisania książek był brak zleceń na grafiki. W 

tych okolicznościach napisała swoją pierwszą powieść, którą następnie wzbogaciła o 

własnoręcznie wykonane ilustracje. 

Slajd 3 – Życie prywatne: 

- od narodzin mieszka w Poznaniu, który to tak dokładnie opisuje i wplata w swoją 

twórczość  

- Siostra Stanisława Barańczaka, poety i tłumacza. 

- Pod koniec lat 60. pisarka wzięła ślub z architektem Bolesławem Musierowiczem. 

Para doczekała się czwórki dzieci, w tym pisarki i tłumaczki Emilii Kiereś. 

Slajd 4 - Debiut literacki 

przypada na połowę lat 70. ubiegłego wieku. Twórczość literacka towarzyszyła jej od 

młodych lat, jednak zamiłowanie do tworzenia ilustracji sprawiło, że powstał 

“Małomówny i rodzina”, pierwsza książka napisana na potrzeby konkursu 

literackiego. Ta debiutancka książka dopiero na prośby czytelników dołączyła do 

rozchwytywanej serii Jeżycjady. 

Slajd 5 – Nagrody (lista nagród pisarki + tekst) 

swoją działalność literacką Małgorzata Musierowicz była wielokrotnie nagradzana: 
m.in. powieść „Kwiat kalafiora” została umieszczona na Liście Honorowej im. 
H.Ch.Andersa, a „Kłamczucha” przyniosła autorce „Złote Koziołki”. W 1994 roku 

polska pisarka została wyróżniona Kawalerem Orderu Uśmiechu, przyznawanym na 
wniosek najmłodszych czytelników. Ponadto w 2008 roku Polska Sekcja IBBY 
nagrodziła Musierowicz medalem za całokształt jej twórczości. W 2018 r. została  
nominana do Astrid Lindgren Memorial Award czyli nagrody międzynarodowej 
literatury dziecięcej, ustanowionej przez szwedzki rząd.  Jej powieści zostały 
przetłumaczone na wiele języków, m.in. na czeski, niemiecki, szwedzki, węgierski i 
japoński. 



Slajd 6 – Twórczość 

N: Najbardziej znane powieści autorki należą do cyklu „Jeżycjada” Czy wiecie skąd 
wzięła się taka nazwa? (Jeżyce to jedna z dzielnic Poznania, czyli rodzinnego miasta 
Musierowicz. A samo określenie Jeżycjada wymyślił przyjaciel autorki, profesor 
Zbigniew Raszewski, który w żartobliwy sposób chciał w ten sposób nawiązać do 
Iliady. 

Cykl 

 1975 Małomówny i rodzina (książka po latach na prośbę czytelników została 
włączona do cyklu jako tom 0). 

 1977 Szósta klepka 
 1979 Kłamczucha 
 1981 Kwiat kalafiora 
 1981 Ida sierpniowa 

 1986 Opium w rosole 
 1990 Brulion Bebe B. 
 1992 Noelka 
 1993 Pulpecja 
 1993 Dziecko piątku 
 1994 Nutria i Nerwus 
 1996 Córka Robrojka 
 1998 Imieniny 
 1999 Tygrys i Róża 
 2002 Kalamburka 
 2004 Język Trolli 
 2005 Żaba 
 2006 Czarna polewka 
 2008 Sprężyna 
 2012 McDusia 
 2014 Wnuczka do orzechów 
 2015 Feblik 
 2018 Ciotka Zgryzotka 
 Chucherko (zapowiedź styczeń 2019) 

 

Polska pisarka poszerza cykl do dziś. Przewidywana data wydania, 23go tomu, pt. 
„Chucherko”  to styczeń 2019r. 
Głównym spoiwem dla wszystkich części „Jeżycjady” jest rodzina Borejków, która 
zamieszkuje starą kamienicę ulokowaną przy poznańskiej ulicy Roosevelta. Każdy 
tom serii przedstawia losy innej osoby i zasadniczo stanowi niezależną od 
pozostałych części historię. Autorka jednak połączyła niektóre wątki poprzez 
wielokrotne nawiązania do bohaterów i przygód, wokół których skoncentrowana 

była fabuła poprzednich powieści. 

Bambolandia: 

 1978 Czerwony helikopter 
 1982 Ble-ble 
 1985 Kluczyk 
 1989 Światełko 

https://pl.wikipedia.org/wiki/1975_w_literaturze
https://pl.wikipedia.org/wiki/Ma%C5%82om%C3%B3wny_i_rodzina
https://pl.wikipedia.org/wiki/1977_w_literaturze
https://pl.wikipedia.org/wiki/Sz%C3%B3sta_klepka
https://pl.wikipedia.org/wiki/1979_w_literaturze
https://pl.wikipedia.org/wiki/K%C5%82amczucha
https://pl.wikipedia.org/wiki/1981_w_literaturze
https://pl.wikipedia.org/wiki/Kwiat_kalafiora
https://pl.wikipedia.org/wiki/1981_w_literaturze
https://pl.wikipedia.org/wiki/Ida_sierpniowa
https://pl.wikipedia.org/wiki/1986_w_literaturze
https://pl.wikipedia.org/wiki/Opium_w_rosole
https://pl.wikipedia.org/wiki/1990_w_literaturze
https://pl.wikipedia.org/wiki/Brulion_Bebe_B.
https://pl.wikipedia.org/wiki/1992_w_literaturze
https://pl.wikipedia.org/wiki/Noelka
https://pl.wikipedia.org/wiki/1993_w_literaturze
https://pl.wikipedia.org/wiki/Pulpecja
https://pl.wikipedia.org/wiki/1993_w_literaturze
https://pl.wikipedia.org/wiki/Dziecko_pi%C4%85tku
https://pl.wikipedia.org/wiki/1994_w_literaturze
https://pl.wikipedia.org/wiki/Nutria_i_Nerwus
https://pl.wikipedia.org/wiki/1996_w_literaturze
https://pl.wikipedia.org/wiki/C%C3%B3rka_Robrojka
https://pl.wikipedia.org/wiki/1998_w_literaturze
https://pl.wikipedia.org/wiki/Imieniny_(powie%C5%9B%C4%87)
https://pl.wikipedia.org/wiki/1999_w_literaturze
https://pl.wikipedia.org/wiki/Tygrys_i_R%C3%B3%C5%BCa
https://pl.wikipedia.org/wiki/2002_w_literaturze
https://pl.wikipedia.org/wiki/Kalamburka
https://pl.wikipedia.org/wiki/2004_w_literaturze
https://pl.wikipedia.org/wiki/J%C4%99zyk_Trolli
https://pl.wikipedia.org/wiki/2005_w_literaturze
https://pl.wikipedia.org/wiki/%C5%BBaba_(powie%C5%9B%C4%87)
https://pl.wikipedia.org/wiki/2006_w_literaturze
https://pl.wikipedia.org/wiki/Czarna_polewka_(powie%C5%9B%C4%87)
https://pl.wikipedia.org/wiki/2008_w_literaturze
https://pl.wikipedia.org/wiki/Spr%C4%99%C5%BCyna_(powie%C5%9B%C4%87)
https://pl.wikipedia.org/wiki/2012_w_literaturze
https://pl.wikipedia.org/wiki/McDusia
https://pl.wikipedia.org/wiki/2014_w_literaturze
https://pl.wikipedia.org/wiki/Wnuczka_do_orzech%C3%B3w
https://pl.wikipedia.org/wiki/2015_w_literaturze
https://pl.wikipedia.org/wiki/Feblik
https://pl.wikipedia.org/wiki/Ciotka_Zgryzotka
https://pl.wikipedia.org/wiki/1978_w_literaturze
https://pl.wikipedia.org/w/index.php?title=Czerwony_helikopter&action=edit&redlink=1


Poczytaj mi mamo: 

 1980 Co mam 
 1981 Rybka 
 1984 Boję się 
 1986 Bijacz 
 1986 Kredki 
 1987 Kurczak 
 1986 Hihopter 
 1994 Znajomi z zerówki 

Inne dla dzieci: 

 1975 Małomówny i rodzina 
 1990 Tempusek 
 1990 Kluseczki 
 1990 Małomówny i rodzina (wydanie poprawione) 

Gawędy kulinarne: 

 1991 Łasuch literacki 
 1995 Całuski pani Darling 
 2007 Na Gwiazdkę 
 2008 Musierowicz dla zakochanych 

Zbiory felietonów: 

 1997 Frywolitki, czyli ostatnio przeczytałam książkę!!! 
 2000 Frywolitki 2, czyli ostatnio przeczytałam książkę!!! 
 2005 Frywolitki 3, czyli ostatnio przeczytałam książkę!!! 

 

N: A teraz czeka na Was krótki test, za wskazanie poprawnej odpowiedź U dostają 
nagrodę.  

1.Jak nazywa się dzielnica w której mieszkają główni bohaterowie najbardziej 

popularnej serii książek Musierowicz? 

a) Jeżyce + 
b) Bombkowa 
c) Borejków 
d) Malików 

2. Jak zwana jest mama Borejko? 

a) Mila + 
b) Mamcia 
c) Kotka 
d) Misia 

https://pl.wikipedia.org/wiki/Ma%C5%82om%C3%B3wny_i_rodzina
https://pl.wikipedia.org/wiki/%C5%81asuch_literacki
https://pl.wikipedia.org/wiki/Ca%C5%82uski_pani_Darling
https://pl.wikipedia.org/wiki/Na_Gwiazdk%C4%99
https://pl.wikipedia.org/w/index.php?title=Musierowicz_dla_zakochanych&action=edit&redlink=1
https://pl.wikipedia.org/w/index.php?title=Frywolitki,_czyli_ostatnio_przeczyta%C5%82am_ksi%C4%85%C5%BCk%C4%99!!!&action=edit&redlink=1


3. Z jakim miastem związana jest Małgorzata Musierowicz? 

a) Z Poznaniem + 
b) Z Katowicami 
c) Z Warszawą 
d) Z Łebą 

4. Czym interesuje się pan Borejko? 

a) Biologia 
b) Geografia 
c) Matematyka 
d) Filologia + 

5. Który tom został uznany za książkę roku 1992 przez polską sekcje IBBY??  

a) "Noelka"  + 

b) "Ida sierpniowa"  

c) "Nutria i Nerwus"  

d) "Pulpecja"  

6.  Od jakiej książki rozpoczyna się Jeżycjada??  

a) "Kłamczucha"  

b) "Szósta klepka" + 

c) "Kwiat kalafiora"  

d) "Opium w rosole"  

7. Kto jest bohaterką pierwszej części cyklu??  

a) Janina Krzechowicz  

b) Aniela Kowalik  

c) Ida Borejko  

d) Celestyna Żak + 

8. Jak ma na imię synek Idy??  

a) Jan  

b) Jeremi  

c) Józef  +  

d) Janusz  

 

9. Kiedy został wydany pierwszy tom Jeżycjady??  

a)w 1976  

b) w 1977 + 

c) w 1978  

d)  w 1979  



N: Nasze zajęcia dobiegają już końca, zatem zachęcam Was do obejrzenia wystawy 

książek Małgorzaty Musierowicz, ze zbiorów naszej biblioteki.  

Ponad to zapraszam do udziału w konkursie „Czytamy utwory M. 

Musierowicz”, który odbędzie się 8 maja. Będą mogli w nim uczestniczyć wszyscy 

uczniowie klas V, którzy lubią twórczość M. Musierowicz.  Podczas quizu należy 

uzupełnić test, który będzie się składał z pytań zamkniętych i otwartych, 

sprawdzających stopień znajomości treści następujących książek: „Kłamczucha”, 

„Ida sierpniowa” oraz „Kwiat kalafiora”.   

 Katarzyna Bołociuch 

 

 

 

 

 

 


