
Rozpoczynamy nowy sezon Dzieciaków na Piętrze. Co miesiąc 
zapraszamy na premiery słuchowisk i interaktywnych książeczek 
dla całych rodzin. 

Cykl inaugurujemy inicja�wą: Pobierz. Poczytaj. Posłuchaj. Tego samego dnia debiutuje bowiem: 
książka w wersji drukowanej, ebook oraz audiobook. 

Nasza pierwsza niespodzianka to Przygody Henia Humbaka. Urocza opowieść o zagubionym 
wielorybie, który trafił do Bał�ku. Z książeczki zawierającej wycinanki oraz wesołe zadania dzieciaki 
dowiedzą się wielu ciekawych faktów o wielorybach. Opowieść jest inspirowana prawdziwymi 
wydarzeniami z 2016 roku.

O książeczce:
Autorką ilustracji jest Kasia Smoczyńska, absolwentka Uniwersytetu Ar�s�cznego w Poznaniu, 
ilustratorka mody i graficzka, a po godzinach autorka Psa Parówki — jej rysunkowego alter ego. 
Jedną z bohaterek książki jest mopsiczka Linda, która na co dzień biega po estradowych 
korytarzach #dogfriendly i gości na naszych zdjęciach oraz relacjach w social mediach. 

Ciekawski świata Heniu Humbak odłącza się od mamy podczas migracji na północ. Wieloryb gubi się 
i trafia do Morza Bał�ckiego. Co połączy go z Poznaniem? Czy podejrzliwe rybitwy, foka gaduła               
i komentująca wszystko mopsiczka pomogą odnaleźć mu drogę do domu? Przed Heniem największa 
przygoda życia. 

Audiobooka z przygodami Henia Humbaka czyta Krys�na Czubówna. Od 29. s�cznia można               
go posłuchać za darmo korzystając z platform: Youtube, Spo��, Soundcloud, Podigee i Apple          
Podcast.

Książeczkę z wycinankami w wersji drukowanej od 29. s�cznia można otrzymać bezpłatnie                       
w Bibliotece Raczyńskich i jej filiach oraz miejskich punktach informacyjnych: CIR, CIK (Ratajczaka 
44), PLOT (St. Rynek 59/60 i Dworzec Poznań Główny).

Jednocześnie, od 29. s�cznia na stronie estrada.poznan.pl można pobrać książeczki w formatach 
na czytniki: mobi i epub.

Przygody Henia Humbaka napisane przez Patrycjusza Tomaszewskiego to kolejna książeczka dla 
całej rodziny produkowana przez Estradę Poznańską. W bibliotece ins�tucji jest to już siódma 
bezpłatna pozycja, którą można pobrać ze strony estrada.poznan.pl. Poza przewodnikiem ekolo-   
gicznym Are� Szpury, w kulturalnych publikacjach znaleźć można nowe wierszyki czy opowiadania 
takich twórców, jak laureatka Paszportu Poli�ki Dominika Słowik, Eliza Piotrowska, Malina           
Prześluga czy Ewa Karwan-Jastrzębska.

Dzieciaki na Piętrze to autorski cykl przedstawień, słuchowisk i twórczych warsztatów dla 
najmłodszych. Do współpracy zapraszamy niezależne i ins�tucjonalne teatry, które zabierają mło-  
dych widzów w fascynującą podróż po świecie wyobraźni. Do�chczas w projekcie wzięło udział 
ponad 16 000 dzieci.


