Wojciech Cymbalisty pracownik Miejsko Gminnego Centrum Kultury w Choroszczy
i redaktor naczelny „Gazety w Choroszczy” zawodowo zajmuje się działaniami
młodzieży.
Stąd nasze pytania skierowane do niego:
1. Czy w naszej miejscowości (gminie) są realizowane jakieś projekty ukierunkowane na
młodzież? Jeżeli tak to jakie?

Oczywiście że tak! Nie będę zaliczał projektów, które wychodzą ze szkoły, ponieważ tym
zajmują się nauczyciele i pedagodzy, ale wspomnę o stałych projektach edukacyjnych
Miejsko-Gminnego Centrum Kultury, jak zajęcia tańca towarzyskiego, nowoczesnego,
zajęcia plastyczne, lekcje rysunku czy zajęcia Chóru Miejskiego.

2.Czy nasza gmina uczestniczyła w projektach zewnętrznych skierowanych do
młodzieży? Czy pozyskiwano na nie środki z jakiś funduszy?
Tak, to były m.in. projekty w ramach programów "Równać szanse" i "Młodzież w działaniu".
Projekt „Chcę tu być z moją sztuką. Nagraj to!” koordynowała Monika Tekielska, a projekt
„Poznajmy się” Przemysław Waczyński.

3.Czy z perspektywy Pana pracy zdarzyła się taka sytuacja, ze przyszedł ktoś do
urzędu i powiedział "mam grupę znajomych chcemy przeprowadzić taką akcję..."
Tak, wspierałem jeden z rajdów "Rowerowej Choroszczy". Zająłem się sprawami
administracyjnymi, ponieważ wydarzenie należało zgłosić w urzędzie i powiadomić policję
o tym, że taka akcja zostanie przeprowadzona.
4.Co według Pana porywa młodzież do działania?
Wydaje mi się, że współpraca. Dużo jest zajęć i projektów, gdzie osoby współpracują ze
sobą, dzięki czemu mogą się wykazać i udowodnić, że razem mogą stworzyć nowe
jakości.

5.W jaki sposób według Pana rodzą się liderzy młodzieżowi?
Myślę, że rzecz zaczyna się już na forum klasy, bo osoby wybierane na przedstawicieli
samorządu uczniowskiego czy klasy mają już w swojej osobowości coś dzięki czemu
wzbudzają zaufanie, a z drugiej strony są solidne w działaniu. Jeżeli zaczynają coś robić,
to wszyscy wiedzą że będzie to udane przedsięwzięcie.

6.Czy do Pana zwraca się wiele młodych osób z propozycjami pomocy przy
realizacji jakiegoś przedsięwzięcia, które jest planowane przez jednostkę samorządu
terytorialnego? Proszę podać w czym najchętniej pomaga młodzież?
Z tym bywa różnie ale pojawiają się. Przyznam szczerze, że jest tu dość duża różnica
wiekowa. Taki moment przełomowy to okolice wieku gimnazjalnego, natomiast im później
tym wolontariuszy bywa mniej.
7.Czy w naszej miejscowości są jakieś organizacje, które mogłyby wesprzeć
"młodych społeczników i inicjatorów"?
Logistycznie i doświadczeniem na pewno tak, myślę tu o organizacjach pozarządowych
takich, jak Towarzystwo Przyjaciół Choroszczy czy Stowarzyszenie Pamięć i Tożsamość
Skała. Wsparcia finansowego należy szukać w dużych organizacjach pozarządowych z
siedzibami poza gminą.

8.Czym według Pana mogłaby się zająć młodzież z naszej miejscowości?
Tym, czym chciałaby się zająć, nie chciałbym tych potrzeb za młodzież definiować.
Mogłoby to być np. stworzenie drużyny siatkówki czy koszykówki, bo tego jeszcze tutaj nie
mieliśmy. Może to być koło tworzące filmy czy galerie o swoich miejscowościach i
działaniach, które są w nich przeprowadzane. Naprawdę dużo jest pomysłów, które są
interesujące.

9. Jakie są plany czy propozycje Centrum Kultury skierowane do młodzieży?
Plany są ambitne, ale powiązane są z pracami remontowymi. Jeżeli będzie przybywało w
Centrum nowych wyremontowanych sal, będzie także przybywało zajęć. Obecnie Centrum
proponuje zajęcia plastyczne, biblioteczno-komputerowe, naukę śpiewu, naukę gry na
pianinie, zajęcia tańca nowoczesnego i naukę tańców towarzyskich.

10. Wiemy, że planowane są nowe zajęcia dla młodzieży Centrum Kultury, co to
będzie?
Od 8 marca rusza koło teatralne, w którym młodzież będzie mogła doskonalić umiejętności
aktorskie.
11.Czy mógłby Pan podać przykłady projektów artystycznych, które będą
realizowane w najbliższej przyszłości?
Trwa tworzenie wystawy fotograficzno-literackiej pod tytułem „To lubię”. Będzie zawierała
wypowiedzi fotograficzne i pisemne młodych ludzi z gminy Choroszcz dotyczące pasji i
sposobów ich realizacji. Projekt koordynuje świetlica Wesoły Sportowiec w ramach
warsztatów fotograficznych odbywających się we wtorki i w piątki w godzinach 16:30 –
18:30.
12. Jakimi cechami powinien wyróżniać się lider młodzieżowy?
Tak, jak już wspomniałem, powinienem wzbudzać zaufanie. Powinien wzmacniać je
solidnym działaniem i swoją umiejętnością budowania wspólnoty.

13. Które grupy wiekowe są najbardziej aktywne i najchętniej współpracują?
10-11lat/13-16/17-20 i więcej?
Zdecydowanie grupa powyżej 13 lat dlatego, że Zespół Szkół ma bardzo dobry w moim
odczuciu styl promowania aktywności społecznej.
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Z Panem Wojciechem Janem Cymbalistym
rozmawiała drużyna „The girls'ship” biorąca
udział w projekcie „Gramy w Rade, damy
radę”

