Raport al workshopului comunitar “Şcoala în cartier”, eveniment în cadrul Anualei de
Arhitectură Bucureşti 2015-“Construim comunitatea!”, 13 mai, Biserica Sfântul Elefterie
Vechi
1. La plantare au fost prezenţi copiii clasei a IV-a E din Şcoala Gimnazială 150 Sfântul
Elefterie împreună cu părinţi şi bunici, arhitecţii îndrumători din cadrul programului “Dea arhitectura”-Alexandra Mihailciuc şi Lucian Călugărescu(având rolul de coordonatori ai
acţiunii), învăţătoarea Cezarina Psatta, peisagiştii Mihai Culescu, Nicolas Triboi, Alina
Adăscalitei, Carolina Hols(implicati in buna desfasurare a actiunii), membrii ai Asociaţiei
Incotroceni-locuitori ai cartierului(Rareş Tudorache, Iulian Ungureanu, Maria
Ungureanu, Ştefan Ungureanu, Alexandra Sorescu şi toţi cei ale căror nume nu le
cunoaştem), preşedintele Ordinului Arhitecţilor din Bucureşti Şerban Sturdza şi biroul de
arhitectură Prodid, Parohul Ulican Valer împreună cu enoriaşii, familiile Iacob, Bulf,
Rădulescu şi Grigoraş. Am fost vizitaţi de “Bună dimineaţa Bucureşti!”.
2. Am plantat 46 carpeni şi 11 fagi, la 80 cm distanţă. Fiecare participant a botezat una sau
mai multe plante, în ideea că legătura afectivă îl va determina şi să o ude zilnic timp de 3
săptămâni. Elevii-reporteri au notat şi documentat ordinea corectă a operaţiilor şi au fost
familiarizaţi cu instrumentarul de grădină. Peisagistul Mihai Culescu, vicepreşedintele
Asociaţiei peisagiştilor din România AsoP, filiala Bucureşti i-a familiarizat pe elevi cu
tainele plantării, oferind sfaturi şi ajutor concret. Plantarea a fost urmată de o mică
discuţie în care elevii au făcut cunoştinţă cu speciile de răşinoşi din Bucureşti, din
publicaţia “Re-cunoasteti oraşul” şi au exersat funcţia de geotag..
3. Plantarea s-a efectuat pe un segment, situat în jurul altarului, în zona de est, din cauza
lucrărilor de restaurare prin care va trece biserica. Deşi planul iniţial prevedea plantarea
întregului gard viu, am stabilit de comun acord să reluăm plantarea după terminarea
lucrărilor care ar putea periclita sau chiar compromite plantarea şi să nu ne aventurăm
într-o investiţie care va fi distrusă.
4. Conform discuţiilor avute la faţa locului, între arhitecţi şi peisagişti, au rezultat câteva
aspecte importante:
- Salcia este un reper important al peisajului, un arbore emblematic, ea ar trebui corect
toaletată şi, dacă e cazul, sprijinită. Considerăm că tăierea sa ar fi un mare dezavantaj
pentru silueta de ansamblu şi ar desfigura peisajul. Tăierea ei reprezintă o dispariţie
culturală şi ecologică.
- Pe viitor se poate planta o salcie lângă cea existentă, în ideea că o va înlocui în timp.
- Între viitoarele proiecte ale asociaţiei Incotroceni, propunem mărirea zonei verzi în
detrimentul zonei de parcare, din raţiuni de protecţie a monumentului istoric şi nu
numai.
5. Acţiunea are consecinţe : pe de o parte pentru comunitate, pe de altă parte pentru elevi şi
părinţi(care şi-au manifestat dorinţa de continuare a demersului), dar şi pentru restul
arhitecţilor voluntari din programul « De-a arhitectura », care ar putea « transporta » şi
multiplica acţiunea în cartierele lor.
6. Este foarte important ca enoriaşii Bisericii Sfântul Elefterie, elevii Şcolii Gimnaziale 150
şi membrii asociaţiei Incotroceni să poată întreţine locul, prin udare, zilnic, dimineaţă sau
seara, timp de 3 săptămâni.
7. Considerăm că acţiunea a avut succes iar timpul petrecut împreună ne-a creat deja pofta
reîntâlnirii în cartier!

