
PROMOCJA I REKLAMA 

Już w 2019 roku ograniczyliśmy druk materiałów promocyjno-reklamowych. Nie drukujemy własnych 
repertuarów, a afisze drukujemy tylko w minimalnej ilości sztuk raz na kwartał (nie więcej niż 30 sztuk). W 
działaniach promocyjno-reklamowych wykorzystujemy już istniejące magazyny, broszury i repertuary innych 
instytucji kultury. Budujemy tym samym odpowiedzialne partnerstwa m.in. z Kinem Nowe Horyzonty czy 
Dolnośląskim Centrum Filmowym. 

Przy druku programów, od 2019, wykorzystujemy mniejszy format. Wszelakie broszury, jeżeli zachodzi taka 
konieczność, drukujemy w formacie A6. 

Wszystkie druki wykonujemy dwustronnie. 

OGRÓD 

Latem 2022 roku wprowadziliśmy rzadsze koszenie naszego trawnika oraz, po raz pierwszy, podeszliśmy do 
posadzenia łąki kwietnej. Działanie to ponowimy w 2023 roku oraz w każdym następnym roku. 

EDUKACJA 

W naszych działaniach edukacyjnych do pracy warsztatowej wykorzystujemy przede wszystkim nasze zasoby 
magazynowe, korzystamy z elementów scenografii, rekwizytów i kos`umów z przedstawień, które zeszły z 
afisza. Nie szyjemy, nie kupujemy. Dajemy drugie życie! 

BANKIETY 

Od 2023 roku wszystkie bankiety Wrocławskiego Teatru Pantomimy będą miały w swoim menu tylko i 
wyłącznie dania wegetariańskie i wegańskie. Nie korzystamy z plastykowych naczyń i sztućców podczas 
wydarzeń w naszym Teatrze. 

ŚMIECI 

Segregujemy śmieci. 

GADŻETY 

Od 2019 nie tylko zmniejszyliśmy ich ilość, ale również poprawiliśmy ich jakość. Wszystkie nasze gadżety 
mają charakter użytkowy. Nie produkujemy bibelotów. Nasze koszulki, skarpety i torby są wyprodukowane 
przez PAN TU NIE STAŁ, a to oznacza, że cała produkcja odbywa się w Łodzi u lokalnych podwykonawców i 
przy współpracy z niewielkimi zakładami. Nasze kubki termiczne nie posiadają BPA. Wszystkie gadżety są 
wielorazowego użytku: zarówno ubrania, jak i kubek czy notes, który spokojnie wystarczy na cały rok 
notatek.  

PRZETWARZAMY 

Nasze flagi, które do tej pory mogliście oglądać na naszych masztach w ogrodzie, dostają drugie życie! 
Wspólnymi siłami, nie zlecając produkcji na zewnątrz, przygotowaliśmy z nich zasłony, które wiszą m.in. w 
dyrektorskim gabinecie.  



ENERGIA 

Wszystkie żarówki w naszym Teatrze są wymienione na energooszczędne oświetlenie ledowe. Na zewnątrz 
budynku od 2023 świecimy lampami solarnymi. 

W 2022 odłączyliśmy od prądu wszystkie stare sprzęty, jak np. bardzo nieenergooszczędne stare lodówki. 
Wymiana sprzętu trwa sukcesywnie.


