
Justyna Bednarek to znana autorka książek dla dzieci. 
Urodziła się w 1970 r. w Warszawie, gdzie ukończyła Szkołę Muzyczną im. Karola 

Szymanowskiego oraz romanistykę. Pracuje także jako dziennikarka i ilustratorka.  
Swoje pierwsze teksty dla dzieci opublikowała w 2004 r. Były to opowiadania o 

skrzacie Lenku („Lenek i podróż”, „Lenek i gwiazdka”, „Lenek i polowanie”), małym leśnym 
ludku, który mieszka w orzeszku. 

Nazwisko autorki rozsławiła książka „Niesamowite przygody dziesięciu skarpetek 
(czterech prawych i sześciu lewych)” wydana w 2015 r.  
Czy nie zastanawiało Was, gdzie lądują wrzucone do pralki skarpetki? Gdzie znikają skoro 

często wyciągamy tylko pojedyncze sztuki. Tak przynajmniej wygląda sytuacja w domu 

Małej Be. Rozwiązań tej zagadki jest wiele. A niektóre ze skarpetek mają fantastyczne 

przygody-zostają gwiazdami filmowymi, detektywami lub chronią małe myszy. 

Książka uzyskała m. in. nominacje do tytułu Książki Roku Polskiej Sekcji IBBY. Kontynuację 

historii stanowią „Nowe przygody skarpetek (jeszcze bardziej niesamowite)” oraz „Banda 

czarnej frotté. Skarpetki powracają”. 

Serię tę posiada biblioteka szkolna (książki zakupione w ramach Narodowego Programu 

Rozwoju Czytelnictwa). 
 

W 2016 roku ukazała się m. in. książka „Pięć sprytnych kun”. Pełna nieoczekiwanych 

zwrotów akcji historia o buszującym na warszawskich Bielanach gangu tyleż sympatycznych 

co i sprytnych kun. 

Prot Eustachy, Tomasz Montana, Euzebiusz, Pani Patrycja i Purchawka w brawurowym stylu 

udaremniają zamach na życie i przepisy kulinarne pani Elizy oraz demaskują spisek. By na 

koniec otworzyć kultową knajpkę. 

Z innych książek autorki warto wymienić „O srebrnej łyżce”-opowieść o łyżce, która trafia 

do domu państwa Lahmanów. Łyżka pomaga gospodarzom, a z ich małym synem Dawidem 

nawiązuje szczególną więź. Chłopiec przeżywa wiele niezwykłych przygód. Pisarka pokazuje, 

co jest w życiu najważniejsze  

oraz „Tropem jeźdźca na słoniu”, gdzie znany archeolog otrzymuje zadanie odnalezienia 

etruskiego grobowca. Jednak codzienne obowiązki rodzinne odciągają go od pracy 

naukowej. Czy dzięki lekturze starych manuskryptów i pomocy kilkuletniej córki uda mu się 

rozwiązać zagadkę? To wyjątkowo zabawne rodzinne perypetie z historią w tle. 
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