
EKOPAKT DLA ŁODZI 

Teatr Muzyczny w Łodzi 
 

 

Teatr Muzyczny w Łodzi od inauguracji sezonu 2019/2020 rozpoczął projekt 

„Klimatyczny Muzyczny”, w ramach którego aktywnie działa na rzecz środowiska, w tym 

m.in. owadów zapylających. 

 

 
 

 

W ciągu 7 miesięcy działania projektu: 

- uprzątnięto teren teatru i tereny przyległe z odpadów pozostawionych przez 

przechodniów (jesień 2019), 

- wyprodukowano serię eko-gadżetów (kubki bambusowe, drewniane jojo, długopisy z 

papieru z recyklingu, ołówki, torby bawełniane i papierowe; jesień 2019), 

- zlikwidowano większość słupów ogłoszeniowych, a co za tym idzie – zmniejszono 

nakłady na druk plakatów i ilość makulatury (jesień/zima 2019), 

- przeprowadzono otwarte warsztaty ekologiczne dla dzieci (zima 2019), 

- przeprowadzono we współpracy z PKO BP zamknięte warsztaty ekologiczne dla 

podopiecznych Domu Dziecka nr 9 - Domu Międzypokoleniowego Bednarska (dzieci  

i seniorzy; zima 2019), 

- przygotowano hotel dla owadów (zima 2019), 

- przygotowano teren pod zielony zakątek koło teatru (jesień 2019), 

- zasadzono wrzosy w zielonym zakątku (jesień 2019), 

- wysiano mieszanki roślin cieniolubnych w zielonym zakątku (wiosna 2020), 

- wysiano mieszanki roślin wabiących motyle w pasie obok teatru (wiosna 2020), 

- wysiano mieszanki roślin miododajnych w pasie obok teatru* (wiosna 2020), 

- dzięki oddolnej inicjatywie pracowników adoptowano koalę (akcja Koala Hospital, Port 

Macquarie; jesień 2019), 

- dzięki oddolnej inicjatywie pracowników adoptowano pszczoły (akcja Adoptuj 

Pszczołę, Greenpeace; wiosna 2020); 

 



 
 

 

W najbliższym czasie planowane są również: 

- montaż budek lęgowych dla ptaków, 

- wysiew mieszanek roślin dzikorosnących, 

- przygotowanie pasa rozgraniczającego parkingi do wysiewu macierzanki piaskowej, 

która jest rośliną miododajną, owadopylną – licznie odwiedzaną przez owady; 

 

 

Wraz z odmrożeniem wydatków planowane jest ponadto wprowadzanie następujących, 

sukcesywnych zmian i prac wokół teatru: 

 - rekultywacja gleby i wertykulacja trawników, 

- przegląd i specjalistyczne przycięcie drzew (z uwzględnieniem ochrony gniazd 

ptasich), 

- przeprowadzenie nasadzeń krzewów, 

- zakup i montaż nowych stojaków na rowery, 

- wymiana stosowanych środków czystości na przyjazne środowisku, 

- wymiana aktualnie używanego papieru do druku i ksero na papier pochodzący  

z recyklingu, 

- zmniejszenie nakładów ulotek drukowanych na rzecz informacji rozsyłanej drogą 

elektroniczną, 

- kontynuacja organizacji warsztatów ekologicznych, w tym poświęconych recyklingowi, 

oraz budowaniu karmników i hoteli dla zapylaczy; 

 

 



Warto zaznaczyć, że siedziba Teatru Muzycznego w Łodzi przeszła generalny remont  

w latach 2007-2011, w tym termomodernizację, a jako instytucja nie generuje odpadów 

plastikowych. 

 

 

* Koper ogrodowy, Ogórecznik lekarski, Nagietek lekarski, Lnicznik siewny, Chaber 

bławatek niebieski, Włosień właściwy biały, Złocień polny żółty, Kolendra siewna, Gryka 

zwyczajna, Słonecznik ogrodowy pojedynczy wysoki, Len zwyczajny niebieski, Ślaz dziki 

liliowy, Lucerna nerkowata, Nostrzyk żółty, Czarnuszka siewna, Mak polny czerwony 

dziki, Facelia błękitna, Szałwia trójbarwna, Szałwia łąkowa niebieska, Koniczyna łąkowa 


