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Dnie i noce się trudzimv„. 

Dnie i noce się trudzimy, 
By utrzymać fad w tym mieście. 
Wieczór, noc czy blady ranek -
Wszystko gra na procent dwieście. 
Każda dziwka ma swój teren, 
Każdy zfodziej wie, gdzie sięgać, 
Swoją stawkę zna sklepikarz, 
Fryzjer, rzeźnik, nawet księgarz. 
Kiedy jarmark się nadarzy, 
Wysyfamy doliniarzy. 
Pustoszeje willa cała -
Znak, że nasz klawisznik działa. 
Jest potokarz, szopenfeldziarz 
Jest farmazon i koperciarz, 
Mojszczyk i gitmorgenbiter 
- calą mamy tu elitę. 

Pudlarz sejfy dla nas pruje, 
Kurarz w drób zaopatruje, 
A dla wszystkich w czola pocie 
Fałszerz ślęczy przy robocie, 
Nad swym biurkiem stale zgięty 
Fabrykuje dokumenty. 

Przyjmujemy też zlecenia: 
Wyciśniemy dfug z kamienia, 
Sprowadzimy, co zechcecie, 
Z dowolnego miejsca w świecie, 
Omijając kwarantannę, 
Cfo, kontrole nieustanne. 
Jest też grupa tu panienek, 
Co planując już ożenek, 
Do posagu każdej nocy 

Ookfadają, co w ich mocy. 
A my, jak dobrzy ojcowie 
Mamy wszystko to na glowie, 
Aby ta machina cala 
Co rusz się nie zacinala ... 

'' 
epy ..,. '' a11S , groźny ap z bałucki 

odtr.ą przez wybrankę wego serca, zagroził: 
,,Jo ·11 cui potkam na ulicy z lak1mkotwu1k mążczyznq na ulicy, pozna z 

kim 1ast ,,śuipy Maks". 
-- 1--

łeu na zems nlebezp ecznego apasz 
nslło al zrob ~ handli rza i-ll"'lrn-

ego eywala 
• 
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Prawdziwv koniec tódzkiei dlntoirv 

To bylo bardzo dziwne miasto, owa Łódź , przez nikogo 
w tych czasach nie kochana. Może przez jej mieszkańców, 
chociaż i tego nie jestem pewien. Łódź to byty trzy, co ja 
mówię, cztery miasta, albo może i więcej . Na pewno więcej . 
Byla Łódż Polaków, Łódź Żydów, Łódż Niemców. Była Łódż 
Balut, Łódź Chojen, Łódż Śródmieśc i a . W mojej pamięc i 
[ ... ) pozostała Łódź ulic i dzielnic zamieszkanych głównie 
przez hałaśliwą, rozdygotaną , zagonioną, niespokojną bie
dotę żydowską, żyjącą od soboty do soboty, od Jom Kippur 
jednego roku do Jom Kippur drugiego. Na Nowomiejskiej 
i na Wschodniej, na Kamiennej i na Peipera, na Południo
wej i Żydowskiej - ona wlaśnie kapociarsko-rzemieślni
czo-handlarska biedota byla wizytówką tej części miasta. 
W ponurych, szarych, brudnych kamienicach ponure, szare, 
brudne mieszkania zapchane były gratami i dziećmi i za
wsze pachniały cebulą i praniem. W tych to mieszkaniach 
podczas piątkowa-sobotnich spotkań opowiadano sobie 
o fortunie Poznańskiego, o mądrości i wplywach tego czy 
innego cadyka, o ostatniej rol i Molly Picon, o chorobach 
dzieci i o podatkach, co oddychać Żydom nie pozwalają , 

o Palestynie I o Trockim. Tutaj też rodziła się i przechodziła 
z ust do ust legenda o łódzkiej dinto jrze, i o jej bohaterach, 
o Fajwlu Buciku, o Szal Magnacie, a przede wszystkim o Śle 
pym Maksie. 

Dintojra ... Wie pan chyba , skąd ta nazwa pochodzi? 
Dosłownie znaczy: sąd według zasad Tory. Takie sądy 
sprawowali rabini, a później terminem dintojry określano 
wszelkie sądy polubowne, to znaczy takie, które pozwala
ly na omijanie zwykłych, oficjalnych sądów państwowych 
reprezentujących władze i porządek administracyjny gojów. 
Wielowiekowe doświadczen i e nauczyło Żydów, aby do ta
kiego sądu, uosabiającego porządek prawny społeczeństw, 
w których ży l i, odnosić się z daleko idącą rezerwą . Nic nie 
wzbudzało zaufania - ani przewlekła procedura, an i decyzje, 
wyroki, orzeczenia, na które miały wplyw siły nie zbadane, 
najczęściej wrogie Żydowi. Dintojra stwarzała rękojmię, że 
wyrok będzie bezstronny, tym bardziej że obydwie stro
ny uzgadniały skład sądu i obydwie strony zobowiązywały 
się decyzje tego sądu respektować . Rozumie pan? Dopiero 
póżniej nazwa ta przeszła na sądy czy wyroki św i ata prze
stępczego , rozstrzygające wszelkie spory w myśl niepisa
nych praw, zwyczajów czy zasad środowisk przestępczych . 
Bardzo ważne było to , że zgodnie z sensem pierwowzoru 
wyroki dintojry były św i ęte i nie bylo od nich odwolanła . 
Niech mnie pan nie ciągnie za język .. . Nie jestem specjalistą 
w tych sprawach I nie jestem przygotowany do rozw in ięcia 
tego tematu, który, jak widzę, bardzo pana za interesował , 
ale nich mi pan wierzy, dintojra stanowiła ważny czynnik 
w tworzen iu swoistych norm postępowania obowiązujących 
w żydowskim świecie przestępczym , a później nie tylko 
żydowskim . Dzięki dintojrze powstały pewne reguły gry, 
które pozwalały na lepszą organizację, a przede wszystkim 
dyscyplinę. Nie muszę chyba pana przekonywać , jakie w tym 
świecie ma to znaczenie„ . 

yM 
rżany o wy usz 

Lł•nrnn• ... dzał rozwody, 



[ ... ] Łódź to nie był Nowy York ani nawet Ode
ssa, a Ś lepy Maks .. . Ale muszę panu wyznać , że 
gdyby uw ierzyć we wszystko, co o sobie opowiadał 
Ślepy Maks, to zapełnić by można jego historiami 
cale tomy, a scenarzystom filmowym dostarczyć 
tematów na wiele. wiele lat. Tylko że niestety, mię
dzy nami mówiąc, Ślepy Maks był mitomanem, 
chociaż to głównie jego zasługa, że łódzką dintojrę 
opromieniał blask własnego, specyficznego kolo
rytu„. Wieść głosiła, że z tryumwiratu, który rządzi! 
łódzką dintojrą, najmądrzejszy był Fajwel Bucik . 
a niewątpliwie najzamożniejszy Szaja Magnat, wła
ściwie Zylberszac, swój przydomek zawdzięczający 
temu, że posiadał na Bałutach autentyczną własną 
kamienicę - a takie dobro i w takim punkcie bardzo 
się liczyło . 

Przyszła wojna i nawet dintojra rozpadła się jak 
domek z kart. Fajwel Bucik zniknął gdzieś bez ślad u 
w zawierusze wojennej. Śmierć miał prawdopodob
nie bezimienną, jak wielu jego braci. Szaja Magnat 
[ ... ) znalazł się w łódzkim getcie. a Ślepy Maks. wy
szedłszy 6 września z Łodzi , zatrzyma! się dopiero 
w Kazachstanie. Przeżył wojnę, wrócil do swego 
rodzinnego miasta I oceniwszy realnie nowy układ 
sil, doszedł do wniosku, że czasy dintojry się skoń
czyły. Zabrał się do uczciwego handlu. Umar1 po 
paru latach jak przyzwoity Żyd , a nad jego grobem 
odśpiewano El mole ruchmim. Jak przyjęto jego 
duszę na tamtym świecie - nie wiem. Może kie
dyś się dowiem, ale wcale mi do tego niespieszno. 
Mógłby więc pan pomyśleć , że dintojra skończyła 
się 1 września, z dniem wybuchu wojny. Otóż nie. 
Gdyby tak było , nie zawracałbym panu głowy całą 
tą histor i ą . 
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Czy wie pan, czym były przed woj
ną łódzkie Bałuty? To była mieszanina 
nędzy i przestępstwa. Za parę groszy 
można było wszystko kupić : nóż sprę
żynowy, maść na odciski, życzliwość 
urzędnika i sumienie policjanta. Za 
parę groszy można było dostać no
żem w plecy, patką przez łeb, kastetem 
w oko. Bałuty mogli wymyślić pospołu 
Dickens i Balzak. [„ .] Nikt panu dzisiaj 
nie powie, z czego żyła większość 
mieszkańców Bałut, ale tego dawniej 
również nikt nie wiedział . Nikt tu niko
mu nie zaglądał do garnka ani do kie
szeni, ale wiadome byto, że te bałuckie 
garnki często były postne, a kieszenie 
chude. 

Był więc Szaja Zylberszac czymś 
w rodzaju rezydenta dintojry na tę 
zakazaną dzielnicę. [„.] Tak jak Maks, 
Szaja mówił żle po polsku, ale na Batu
tach nikomu to nie przeszkadzało. Po
sługiwano się czymś w rodzaju miej
scowego dialektu. Nie trzeba zgłębiać 
tajników psychologii, by się domyś l i ć, 
co czuł Szaja Magnat po utworzeniu 
getta. Był on tutaj u siebie, i to do nie
go, na Bałuty, zepchnięto całą żydow
ską Łódź, albo raczej to, co z niej, po 
ucieczkach i wysiedleniach, zostało. 
Co więcej , na terenie, którego czul się 
władcą, powstało bez jego akcepta
cji całe nowe państwo z żydowskimi 
władzami, z żydowskimi urzędnikami 
i żydowską policją . Jego świat przestał 
się liczyć. Niech pan zauważy, że wca
le nie jest wykluczone, iż przy swoich 
znajomościach, dzięki swemu spry
towi i na swoich Batutach mógł Szaja 
Magnat przeżyć kilka lat w warunkach 

nie gorszych, a może i lepszych niż 
sto pięćdziesiąt tysięcy innych Żydów. 
Tylko że Szaja Zylberszac nie miał 
w sobie nic z męczennika . Nie mógi 
się zgodzić, jak inni, być męczonym, 
zagłodzonym, schorowanym, bitym Ży
dem. Nie jest wykluczone, że dalszymi 
jego poczynaniami kierowała ambicja 
i swego rodzaju gorycz. Nikt go tutaj 
nie potrzebował! Co gorsza, on, spe
cjalista od wszelkich możliwych spraw, 
które polegały na omijaniu prawa, on, 
stary rep, dla którego żadna specjal 
ność w złodziejskim fachu nie miała 
tajemnic, musiał patrzeć, jak wokół 
niego, w tym groteskowym państew
ku, panoszyli się złodzieje-nuworysze, 
amatorzy piastujący swoje urzędy z la
ski oszalałego starca Rumkowskiego. 
I wreszcie, myślę także, proszę pana, 
że rodziło się w nim coś w rodzaju 
poczucia wspólnoty. Uznał prawdopo
dobnie, że wobec takiego wroga, jakim 
był Niemiec, obowiązywała Żydów bez
względna solidarność, a w tej sytuacji 
wzajemne okradanie się było hańbą. 

To była jedna strona problemów 
Szai. Druga miała zupełnie Inną natu
rę. Jak j uż panu pow iedziałem, dintoj
ra korzystała z pomocy pol icji, policja 
korzystała z pomocy dintojry. Pytanie, 
jakie sobie staw i ał Szaja, dotyczyło 
sprawy nieblahej: czy władze nie
mieckie przejąwszy po polskiej policji 
wszelkie dokumenty zażądają od niego 
jakichś konkretnych usług na zasadzie 
kontynuacji? Z tego, co opowiadali 
póżn i ej jego przyjaciele, wnioskować 
można, że spodziewał się on w każdej 
chwili wezwania do Kripo czy Gestapo. 

Szaja gardził serdecznie zwykłymi kon
fidentami, a co dopiero mówić o tych 
pracujących dla władz niemieckich. 
Niewiele mogę panu w tej sprawie po
wiedzieć, ale wszystko wskazuje, że 
policje niemieckie korzystały z usług 
ludzi, którzy pracowali uprzednio dla 
polskiej policj i. Znalazło się kilku takich 
w getcie. Byli to konfidenci, o których 
wszyscy wiedzieli, kim są i czym się 
zajmują . Pokazywano sobie palcami 
różnych Wajlandów, Berkowiczów, 
Grynborgów, których ten czy ów pa
miętał z czasów przedokupacyjnych. 
Niewykluczone, że początkowo wła 

dze niemieckie pos ługiwał y się nimi. 
Jednakże pewnego dnia cała ta trójka 
nagle zniknęła. Wszelki ślad zaginął po 
dwóch z nich - Wajlandzie i Grynbergu, 
a zmasakrowane zwłoki Berkowicza 
pogotowie gettowe zabrało z siedziby 
Kripo przy placu Kościelnym, by od
stawić je na cmentarz„. A Szaja pełen 
obaw czekał. Uważał sieb ie za kogoś 
znacznie lepszego i swoją współpracę 
z policją kwa l ifikował prawdopodob
nie jako coś w rodzaju porozumienia 
dwóch równorzędnych sił. 

Minęło kilka miesięcy i nikt na 
szczęście nie zainteresował się Szają 
Magnatem. Sam Szaja oczywiście nie 
pracował, gdyż dzięki Bogu nie nade
szły jeszcze, tak przynajmniej uważał, 
takie czasy, aby on, magnat bałucki , 
mu siał pracować na kawałek chleba . 

Cytaty pochodzą z książki 
Arnolda Mostowicza 

Żófta gwiazda i czerwony krzyż, 
Państwowy Instytut Wydawniczy, 

Warszawa 1988. 
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Manekin z dzwoneczkami** 

[. „] Kamienica przy ul. Gdańskiej 26, pierwsze piętro . 
Przedwojenne meble, kredens. jakieś szkła . W rogu pokoju 
stoi manekin ubrany w męski garnitur. Caty obwieszony 
dzwoneczkami. Miody adept złodziejskiego fachu zdaje 
.egzamin" przed słynnym gangsterem. Dopiero potem ma 
prawo dołączyć do grona tódzkich złodziejaszków. Prawda 
czy fałsz? Karol Badziak twierdzi, że to prawda. Mówi nawet, 
że parę razy sam próbował niepostrzeżenie wyjąć z kieszeni 
manekina portfel. Za każdym razem jednak stychać było 
dźwięk dzwonków. Wyraźnie nie nadawał się do tej roboty. 

- Nic takiego u nas w domu nie byto. Żadnego manekina 
- zapewnia pani Alicja, żona Ślepego Maksa. Nie wyklu-
cza jednak, że Maks uczy! złodziej skiego fachu. - Ja nie 
wiem, czym on się zajmował. Pracowałam jako szwaczka 
na owerloku, siostra też była szwaczką, nawet przodow
nicą pracy. I także wyszta za mąż za Żyda . Na Gdańskiej 
i Próchnika mieszkało wielu Żydów - opowiada. Przyznaje, 
że mieszkała z mamą i siostrą w tej samej kamienicy co 
Maks Borensztajn. Jej mama była ciężko chora i jak siostra 
emigrowała z mężem do Izraela, została z nią w Łodzi. Ich 
ojciec byt łódzkim Niemcem. Siostra zmarła piętnaśc ie lat 
temu w Hanowerze. 

Oficjalnie mówi się. że po wojnie Borensztajn pracował 
jako portier. Faktycznie potwierdza s i ę , że był zatrudniony 
w spółdzielni odzieżowej Lewartowskiego. Wdowa twierdzi, 
że w latach 50. miał małą tkalnię w Łodzi. Karol Badziak 
uważa , że Maks mi ał dość pieniędŻy, żeby nie pracować . 
Handlował zlotem w Grand Hotelu. Odkopał przedwojenne 
złote dolary i z tego mógł żyć . [ ... ] 

Z literackich opisów wynika, że Maks nosił się bardzo ele
gancko. Obcisła marynarka z jasnej gabardyny, sztuczkowe 
spodnie, modny szary melonik, jasnobrązowe pantofle obcią
gnięte getrami. Wydaje się drobny, niepozorny. - Przystojny 
byt, kontaktowy, elegancki - wylicza pani Alicja. 

Nie wiadomo, dlaczego w [ ... ] Perkalowym dybuku Kon
rada Lewandowskiego [ ... ] Ślepy Maks występuje jako 
barczysty, potężny mężczyzna .• Na widok byczego karku 
i barów Borenstejna przodownik natychmiast położył palec 
na cynglu" - czytamy w powieści , której akcja rozgrywa się 
w Łodzi w latach 30. XX wieku. Może trudno sobie wyobra
zić , że taki niewielki człowieczek mógt trząść całą Łodzią . 
A może autor sięgnął do starych gazet z procesu, w którym 
był sądzony : .Jest to dobrze zbudowany mężczyzna, lat 
około czterdziestu. wzrostu niskiego, o dużej kędzierzawej 
gtowie i małych, ruchliwych, czarnych oczach. Spogląda na 
salę i na jego twarzy maluje s ię nienawiść do tego tłumu, 
który przyszedt oglądać jego ostateczną klęskę " - czytamy 
w relac ji .Łódzkiego Echa Wieczornego". 

To by! j uż schytek przewrotnej kariery łódzk iego gang
stera , którego porównywano zarówno z Alem Caponem, 
jak i Robin Hoodem. 

Ksiądz Natan, postać niezwvkla** 

Pod kościołem siedzieli dwaj chłopcy, za
chowując się tak, jakby się nie znali. Przed 
każdym z nich leżała na ziemi czapka. Jedna 
była prawie pusta. Na opartym o nią kawałku 
tektury wypisano koślawymi literami prośbę 
o datek dla biednego małego Żyda. Druga 
była już solidnie wypełniona miedziakami. 
I przed nią znajdowała się kartka . Tyle że 
poproszono w niej o wsparcie dla biednego 
chłopca, dobrego katolika. Wychodzący z ko
ścioła obojętnie mijali Żyda, a zatrzymywali 
się przed katolikiem. 

Uwagę na chłopców zwróci! przechodzący ksiądz. - Czy 
nie zbierzesz więcej, żebrząc pod synagogą? - zapytał mto
dego Żyda . A gdyby lepiej znal okolice Wąski ej, Francisz
kańskiej czy Wolborskiej, rozpoznatby w chłopcu Maksa 
Berensztajna. Gdy odszedł, ten burkną! do kolegi: - Widzla
teś go, będzie nas żebraniny uczył! 

Zajmowa! się handlem kradzionymi rzeczami, ale o dziwo 
nigdy nie miat do czynienia z policją . Maksowi i jego przy
jaciotom Natan zaproponował pracę . Chciat zorganizować 
ich w grupę specjalistów od drobnych kradzieży na targach 
i w sklepach, w piwnicach i na strychach, na ulicach i w ko
ścio!ach lub synagogach. [ ... ] 

Ksiądz to usłyszał. To był ksiądz Natan, postać niezwykta. 
Był znanym paserem. Prowadził lombard przy ul. Rybnej. 

' 

Maks przeprollJadzał rozllJodv 
po róż ami, wymu z niem i .. z ykłym bat m.-t.ódzki Al Capone „s dzH• 
rzywny. - Trag1kom1czn c n w biurze porad prawnych P.n .• Obrona" 

·-~~~----~~~ 



„Obrona" z ulicv Sienkiewicza • 

W budynku przy ul. Sienkiewicza 9, od frontu, w latach 
30. XX wieku powstało Biuro Próśb i Podań .Obrona". Po
czątkowo byto ono połączone z prywatnym mieszkaniem 
Berensztajnów. Maks zdecydował, że mieszkanie zostanie 
oddzielone. Postawił mur i od tego czasu do biura trzeba 
było wchodzić drugim wejściem od podwórka. Biuro miało 
długi korytarz. do którego przylegały pokoje. 

Było trochę jak w przychodni lekarskiej. W to miejsce 
przychodzili ludzie z prośbam i i skargami, które Maks roz
patrywał. I często je rozwiązywał. 

Jak pisał międzywojenny dziennikarz Jakub Gordon, żadne 
inne biuro nie miato takiej klienteli. Opowiadało się w lodzi 
różne historie, na przykład tę związaną ze sławnym skrzyp
kiem Bronisławem Hubermanem, któremu pomógł odnateżć 
skradzione skrzypce Stradivariusa. 

Huberman zg u bił skrzypce na dworcu! Natychmiast cala 
łódzka policja postawiona została na nogi. Bez skutku. Ktoś 
podpowiedział artyście, by zwrócił się z prośbą o pomoc do 
Ślepego Maksa. Rozmowa w cztery oczy odbyła się w Grand 
Hotelu. Na efekty nie trzeba było długo czekać . W ciągu 
doby skrzypce wróciły do rąk właścicie la . Potem artysta 
zagrał na prywatnym spotkaniu dla Maksa i jego żony. To 
miało być zadośćuczynienie za jego pomoc. 

Takich opowieści przetrwato wiele. Maks pomógł Stanisła
wie Leszczyńskiej , późn iejszej położnej z Auschwitz, której 
proces beatyfikacyjny trwa. Kiedyś, gdy szla nocą do porodu 
na Batutach (mieszkała przy ul. Żuraw i ej) , została napadnięta 
i zabrano jej torbę z wszystkimi przedmiotami potrzebnymi 
podczas połogu . Bardzo szybko znalazt się sprawca i torba 
wróciła do właścicie l ki. Syn Leszczyńskiej opowiadał, że 
Ślepy Maks chciał osobiście poznać Leszczyńską , bo miała 
ona być równie stawna na Bałutach jak on. 

.Biuro broni biednych i pokrzywdzonych. Podania pisane 
na Sienkiewicza są skuteczniejsze, bo stoi za nimi Ślepy 
Maks. To nasz łódzki Robin Hood" - pisał Gordon. 

W tym samym czasie, gdy Ślepy Maks czynił dobre uczyn
ki jednym, rządził też światem przestępczym w lodzi. 

Cytaty pochodzą z artykułu Joanny B l ewąskiej 
i Joanny Podolskiej Legenda $/epego Maksa - herszta 

i lódzkiego Janosika, 
.Gazeta Wyborcza - Łódź", 3.05.2010. 
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łecusllłl Slepego 
b świadkowi, który zeJoąje ~Ili plego obclątaj,co, Maks zarzuca roz 

fidze od kU)entf I jeg~ priedwąlka I kolejno zdradzał obydwu. -
Bornstelna śVlladczą o jegó specyflcznel pomysłowości 



----

. ei zadania umieszczone 
. spe u Kokolobolo, czyli opow·„·, •ca._,, 

padkach Slepe zai Magnata oraz na s przy 
ulotkach. Wypatrzysz je w foyer Teatr 
Zadania gry zw1ąz 
strukcji gry znaj 

iej mym epym Maksem. Gdzie jadat, gdzie 
„„„„„„_ się ami, gdzie wreszcie miały miejsce jego naj 

-iP&kJ!atmlarne kolizje z prawem. Znajdź je i ln1ormac· ziś 
z topografii przedwojennego świat dzki · dzię 
Teatru Nowego i St grafi 

krańcO kim spotyka! się ze 
zostało rej krańcówki ? Skręca · cz ulicy 

c r a. Przyjrzyj s i ę u ważn ie 
DOCJral&l< pewnej ulicy, która istnia!a ·e 

te inny, a jego obecność 
a tego napisu, które dla 

, tóre 
znaj om ijając litery 1, 2, 4, 
5, zdobędziesz PIĄTE SŁOWO KODU 
(będzie ono poprawne tylko podczas 
odczytu, warto zapisać je w zgodzie 
z zasadami ortografii) . 

1E 



20 

TEATR NOWY 
1m 1Cas.im1•11a Oe)mko w Lod11 

www nowy pl I btle1y @ nowy pl 

Pracownie I obsługa przedstawień 

Pracownia elektroakustyczna 

dyrektor teatru Zdzisław Jaskuła 
kierownik literacki Botenna Jędrzejczak 
koordynator pracy artystycznej Jerzy Krasuń 
kierownik Działu Marketingu i Obsługi Widzów Bolesław K. Galczak 
kierownik Dzia1u Wydarzeń Okołoteatralnych Anna Ciszowska 
kierown ik Działu Administracyjno-Gospodarczego Maciej Pietrasiak 
kierownik Działu Produkcji 1 Eksploatacji Leszek Pawlak 

Obsługa sceny 

Michał Hofman, Wiesław Rożniatowsk i , Sławom ir Solarski, 
Ryszard Sosnowski, Lucjan Wegner 

Michał Jeziorski, Mariusz Majak, Grzegorz Pawłowski, 
Radosław Pietrasiak, Adam Sobczyński, Piotr Stelmasiak, 
Marek Szymański 
Modystka 

Stolarnia 
Paweł Jaszczak, Robert Kędzierski 

Pracownia krawiecka 
Malgorzata Krasuń , Czesław Sobczyński , 
Stefan Trojanowski 

Charakteryzatornia 
Bożena Kobierzycka, Małgorzata Zawadzka-Lewik 

Rekwizytorzy 
Piotr Malec, Elżbieta Szymczak 

Pracownia plastyczna 
Dorota Ciach. Jarosław Kluszczyński 

Tapicer 
Piotr Nowosielski 

Garderobiane 
Beata Łuczak , Krystyna Meczkulska 

Barbara Dyguda 

Redakcja programu 
Bożenna Jędrzejczak 
Marta Olejniczak 

Projekt graficzny i skład programu 
Anna Maria Gajewska 

Projekt graficzny plakatu 
Sławomir Kosmynka 

W programie wykorzystano materiały archiwalne Biblioteki 
Cyfrowej Regionalia Ziemi Łódzkiej przy Wojewódzkiej i Miejskiej 
Bibliotece Publicznej w Łodzi. 

TEATR NOWY zaprasza 

Duia Sala 
Robert Urbański Kokolobo/o, czyi/ opowieść o przypadkach 
Ślepego Maksa i Szai Magnata 
William Shakespeare Wieczór Trzech Króli albo Co Chcecie 
Astrid Lindgren Pippi L~ngstrump 
Pam Valentine Przyjazne dusze 
Marek Rębacz Diabli mnie biorą 
Leon Schiller Pastora/ka 
Eric Chappell Z/odziej 
Ewa Drozdowska wg H. Ch . Andersena Krzesiwo 
Ray Cooney Mayday 

Teatr Nowy im. K. Dejmka w Łodzi 
ul. Zachodnia 93, 90-402 Łódź 
tel. 42 633 44 94 
www.nowy.pl 
email:sekrelarlat@nowy.pl 

Mała Sala 
Helner Miiller Kwartet 
Szczepan Orłowski na podstawie lfigeni w Aulidzie Eurypidesa 
I /FIGENIA 
Rainer Werner Fassbinder Krople wody na rozpalone kamienie 
Antoni Czechow Trzy siostry 
Micha I Walcz.ak Piaskownica 
Bertolt Brecht Święta Joanna szlachtuzów 
Dario Fo Kto nie ma, nie plac! 
Hanach Levin Mord 
Eric-Emmanuel Schmitt Male zbrodnie ma/żeńskie 
Jordi Galceran Metoda Gronholm 
Geraldlne Aron Mój boski rozwód 
Maksym Kuroczkin Transfer 

Hotel Savoy, ul. Traugutta 6 

Józef Roth Hotel Savoy 

Biuro Obsługi Widzów, ul. Zachodnia 93, tel./fax 42 630 20 B6 lub 633 44 94 wew. 306, 
e-m ai l biłety@nowy.pl; czynne w godz. 10.00- 16.00, przyjmuje rezerwacje biletów grupowych i udziela informacji o repertuarze. 
Dzial Markelingu, czynny w godz. 10.00-1 6.00; ul. Zachodnia 93, tel . 42 636 OB 47, fax 42 630 20 86,e-mail: promocja@nowy.pl 

Kasy teatru 
Duża Sala, ul. Więckowskiego 15, tel. 42 636 05 92; kasa czynna godzinę przed przedstawieniem 
Mała Sala, ul. Zachodnia 93,tel. 42 633 44 94 wew. 317; kasa zynna w godzinach 
9:00-19:00 od wtorku do soboty oraz godzinę przed przedstawieniem. 
W obu kasach mozna kupować bilety na przedstawienia grane w Dużej i Małej Sali. 
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