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 Jeżycjada to cykl powieści dla młodzieży autorstwa Małgorzaty Musierowicz. Jego nazwa 

pochodzi od poznańskiej dzielnicy Jeżyce.  

 Jeżycjada – powieść mieszcząca się w 23 tomach – opowiada o losach rodziny Borejków,  

mieszkającej w stuletniej kamienicy przy ulicy Roosevelta, i ich przyjaciół. Akcja niemal wszystkich 

książek z cyklu rozgrywa się w Poznaniu. Musierowicz nawiązuje do rzeczywistych miejsc                  

(np. ul. Roosevelta), a także zdarzeń (robotnicze demonstracje w czerwcu 1956 roku).  

 Części Jeżycjady można czytać we wskazanej kolejności, zgodnej z datą wydania lub dowolnie 

– niezależnie od układu całej serii. Każda z części Jeżycjady poświęcona jest innemu bohaterowi,         

a lektura całości ukazuje powiązania między poszczególnymi postaciami i wydarzeniami, a wszystko 

na tle zmieniającej się polskiej rzeczywistości - autorka w każdym tomie przywołuje sytuację 

społeczno-ekonomiczną jako tło i komentarz do indywidualnych losów bohaterów. Dzięki temu 

czytelnik poznaje również historię i życie ludzi od połowy lat 70. XX wieku po obecne lata. 

 Powieści przepełnione emocjami, przenoszą czytelników w świat miłości i zrozumienia. 

Pozwalają poczuć niezwykłą, urzekającą atmosferę i ciepło rodzinne – i to jest siła tej serii, a wszystko 

okraszone jest dużą dawką humoru. 

 Po Jeżycjadę sięgają całe pokolenia, poszczególne części zna niejedna babcia, matka i córka. 

 Książki z cyklu przetłumaczono na kilkanaście języków. Noelka została uznana za książkę roku 

1992 przez polską sekcję IBBY. Kwiat kalafiora został wpisany na Międzynarodową Listę Honorową 

im. H.Ch. Andersena. Na podstawie Idy sierpniowej i Kwiatu kalafiora nakręcono film ESD. Powstała 

również filmowa adaptacja Kłamczuchy.  

 

Jeżycjada rozpoczęła się w 1975 roku tomem Małomówny i rodzina. Oprócz tego tomu, seria obejmuje 

22 tytuły: 

1. Szósta klepka (1977) 

2. Kłamczucha (1979) 

3. Kwiat kalafiora (1981) 

4. Ida sierpniowa (1981) 

5. Opium w rosole (1985) 

6. Brulion Bebe B. (1990) 

7. Noelka (1992) 

8. Pulpecja (1993) 

9. Dziecko piątku (1993) 



10. Nutria i Nerwus (1995) 

11. Córka Robrojka (1996) 

12. Imieniny (1998) 

13. Tygrys i Róża (1999) 

14. Kalamburka (2001) 

15. Język Trolli (2004) 

16. Żaba (2005) 

17. Czarna polewka (2006) 

18. Sprężyna (2008) 

19. McDusia (2012) 

20. Wnuczka do orzechów (2014) 

21. Feblik (2015) 

22. Ciotka Zgryzotka (2018) 

        

        Polecam! 

                      
         opracowała G. Łabno na podstawie: 

 https://www.akapit-press.pl/1__jezycjada 

https://pl.wikipedia.org/wiki/Je%C5%BCycjada 


