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Diagnoza stanu istniejącego  
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Diagnoza stanu istniejącego  



Diagnoza stanu istniejącego  

Duży spływ powierzchniowy.

Dużo powierzchni uszczelnionych.

Duże nasłonecznienie dziedzińca.

Zewnętrzne obszary działek sąsiadujących wpływają na zalewanie obszaru szkoły wodą deszczową.

Szkoła oddaje część wody deszczowej na działki sąsiadujące.



Prace projektowe



Prace projektowe - woda

Powierzchnie nieprzepuszczalne = 6 700 m²

Opad miarodajny = 37 mm

= 248 m³ wody do zagospodarowania



Nie potrzebujemy wielu osób, 

które wprowadzają doskonały 

zero waste, ale potrzebujemy 

milionów które będą go robić 

niedoskonale. Chodzi o 

rozbudzenie w sobie jakiejś 

refleksji, że nasze decyzje mają 

jednak znaczenie.

MARIE BONNEAU



ZWIĘKSZENIE 
BIORÓŻNO-
RODNOŚCI

ZERO NA 
BUDOWIE 

ŁAWKA 
CIRCLE

PROJEKTOWANIE ODPOWIEDZIALNE + ZERO + BEZ ZNISZCZENIA
(To zachowanie jak największej ilości szaty roślinnej z wkomponowaniem elementów małej architektury pomiędzy nie.)

System: ZAPROJEKTUJ, ZBUDUJ, ANIMUJ, EDUKUJ

Ławka zaprojektowana przez zespół Tomasza 

Rygalika – nagrodzona w międzynarodowych 

konkursach – obiekt z okrągłym siedziskiem 

zorganizowana w taki sposób aby dzieci siedziały w 

okręgu przodem do siebie i komunikowały się.

Ruchy mas ziemnych w obrębie budowy.
Zaplanowanie projektu i procesu inwestycyjnego w myśl 

idei zmniejszania śladu węglowego i ograniczania 
kosztów produkcji i realizacji obiektów małej architektury

Zamianę trawników koszonych na naturalne.

Wzbogacone zbiorowiska potencjalne 

roślinności tego terenu.

Tworzenie zbiorowisk „roślinności 

wodolubnej”, wprowadzanie zwiększonej 

liczby ekosystemów. 

Pozostawianie w ustalonych miejscach 

konarów i gałęzi do procesu naturalnego 

rozpadu.

Zwiększanie powierzchni biologicznie czynnej.



ZAPROJEKTUJ



ZAPROJEKTUJ, 
ZBUDUJ



ZAPROJEKTUJ, 
ZBUDUJ, 
ANIMUJ



ZAPROJEKTUJ, 
ZBUDUJ, 
ANIMUJ, 

EDUKUJ !!!



Koncepcja 



Koncepcja – droga P-Poż



Droga P-Poż wykonana 
z nawierzchni 

półprzepuszczalnej
(substrat przepuszczalny)

Koncepcja – droga P-Poż



Droga P-Poż wykonana 
z nawierzchni 

półprzepuszczalnej
(substrat przepuszczalny)

Koncepcja – ZIELONA KLASA



Koncepcja – ZIELONA KLASA

Droga P-Poż wykonana 
z nawierzchni 

półprzepuszczalnej
(substrat przepuszczalny)

Plac szkolny z powierzchnią rozszczelnioną, 
nasadzeniami oraz miejscem do prowadzenia 
lekcji na świeżym powietrzu (ZIELONA KLASA)



Koncepcja – ZIELONA KLASA



Powstanie ZIELONEJ KLASY
Powstanie klasa na świeżym powietrzu



Rozszczelnianie powierzchni nieprzepuszczalnych
(wykonanie demontażu części płyt placu dziedzińca szkoły, zmiana struktury gleby oraz nasadzenie drzew wielopiennych o parasolowatej koronie w celu 
zacienienia terenu apeli i spotkań klasowych (przeciwdziałanie zmianom klimatu). Zastosowanie nasadzeń drzew wielopiennych to zwiększenie powierzchni 
zacienionej - obniżanie temperatury placu, zwiększanie parowania. ) 



Koncepcja – Górki i dołki

Droga P-Poż wykonana 
z nawierzchni 

półprzepuszczalnej
(substrat przepuszczalny)

Plac szkolny z powierzchnią rozszczelnioną, 
nasadzeniami oraz miejscem do prowadzenia 
lekcji na świeżym powietrzu (ZIELONA KLASA)



Droga P-Poż wykonana 
z nawierzchni 

półprzepuszczalnej
(substrat przepuszczalny)

Górki i dołki
Naturalne ukształtowanie terenu w formie 

górek i dołków  usypanych z materiału 
ziemnego, który został wykopany przy budowie 

np. hali sportowej

Koncepcja – Górki i dołki
Plac szkolny z powierzchnią rozszczelnioną, 

nasadzeniami oraz miejscem do prowadzenia 
lekcji na świeżym powietrzu (ZIELONA KLASA)



„Górki i dołki” 
(Tworzenie placu zabaw, rekreacji i wypoczynku w postaci nieregularnych wzniesień i obniżeń terenu 
które jednocześnie staną się odbiornikami wody deszczowej zatrzymując je w obrębie działki.)



Koncepcja 



Koncepcja – ogrody deszczowe 



Koncepcja 

Ogrody deszczowe 



Ogrody deszczowe
(zastosowanie zbieraczy do wody zamontowanych w rynnach i odprowadzających część wody na tereny zieleni i do ogrodów deszczowych.
Wykorzystanie ogrodów deszczowych jako ogrodów edukacji ekologicznej.
Niecki laminatowe na wzór donic plastykowych z rezerwuarami wody do przechowywania deszczówki, zasilane z rynien. Niecki posiadają przelewy. ) 



Koncepcja – ogrody deszczowe 

Ogrody deszczowe 



Koncepcja 

Ogrody deszczowe 

Obniżenie powierzchni 
czynnych biologicznie



Obniżenie powierzchni czynnych biologicznie
(trawniki rabaty) względem nawierzchni nieprzepuszczalnych z uwzględnieniem systemów korzeniowych drzew istniejących. 
Teren stanie się nieregularny i falujący, to pierwsze górki i dołki. Powstanie atrakcyjna wizualnie przestrzeń rabat z roślinami. )



Przecięcia istniejących ciągów krawężników 
w najniższych częściach ciągów pieszo – jezdnych i pieszych



Koncepcja - niecki infiltracyjne

Ogrody deszczowe 

Obniżenie powierzchni 
czynnych biologicznie



Koncepcja 

Ogrody deszczowe 

Obniżenie powierzchni 
czynnych biologicznie

Niecki infiltracyjne



Niecki infiltracyjne
(wykonanie rowów zbierających wodę opadową  w najbardziej newralgicznych miejscach spływu poza i na terenie obiektu) 
(lokalizacja w koncepcji) 



Koncepcja – zielone ściany

Ogrody deszczowe 

Obniżenie powierzchni 
czynnych biologicznie

Niecki infiltracyjne



Koncepcja – zielone ściany 

Ogrody deszczowe 

Obniżenie powierzchni 
czynnych biologicznie

Niecki infiltracyjne

Zielone ściany



Zielone ściany
(nasadzenie z roślinności pnącej umieszczone w rezerwuarach wodnych)



Zwiększanie bioróżnorodności 



Zakładanie łąk
(zamiana trawników (często koszonych) na trawniki ekstensywne, łąki naturalne i łąki kwietne. ) 



Koncepcja – Gdzie zbieramy wodę deszczową ?



Koncepcja – Gdzie zbieramy wodę deszczową ?



Programy edukacyjne

Grupy odbiorców: 

Administrator obiektu wraz z konserwatorem 

Zakres szkolenia:

- retencja wody,

- jak kosić mniej i uroda trawników ekstensywnych,

- narzędzia elektryczne (fotowoltaika na dachu),

- bioróżnorodność,

Planuje się  5 godzinny warsztat

________________________________________________________________

Grupa odbiorców:

Rodzice i goście odwiedzający placówkę

Zakres warsztatów:

- w oparciu o ścieżkę „ w poczekalni” 

- pogadanka o tym co tu się dzieje w szkole w ramach godzin i zebrań 

Planuje się 30 minutowe spotkanie.



Grupa odbiorców: Uczniowie

Zakres warsztatów:

- bioróżnorodność  na odległość ręki - „Nie bój się robaka”,

- spotkania i lekcje tematyczne w oparciu o powstający i 

nowopowstały obszar,

Planuje się 10 godzin warsztatów i lekcji.

___________________________________

Grupa odbiorców: Grono pedagogiczne

Zakres szkolenia: 

- murawa ekstensywna jest piękna,

- nie samą tują ogród stoi.

Planuje się 2 godziny warsztatów.

Programy edukacyjne



Bioróżnorodność
w oparciu o naturalne murawy nie koszone i fragmenty nie utylizowanych konarów i 

gałęzi (prawdziwe hotele dla owadów)

Dendrologiczna
w oparciu o istniejący i projektowany drzewostan

BZI
w „poczekalni” dla rodziców, przed wejściem – ścieżka retencja w twoim domu, 

osiedlu itp.

Programy edukacyjne - Ścieżki edukacyjne




