
UCHWAŁA NR II/4/2022  

Młodzieżowej Rady Miejskiej w Drezdenku 

z dnia 4 stycznia 2022 r. 

 

w sprawie rekomendacji kandydata na Opiekuna Młodzieżowej Rady Miejskiej w 

Drezdenku. 

 

Na podstawie §13 ust. 1 i 2 Uchwały nr XLIX Rady Miejskiej w Drezdenku z dnia 19 

października 2021 r. w sprawie utworzenia Młodzieżowej Rady Miejskiej w Drezdenku i nadania jej 

statutu (Dz. Urz. Woj. Lubuskiego z 2021 r. poz. 2148), Młodzieżowa Rada Miejska uchwala, co 

następuje: 

 

§1. Na Opiekuna Młodzieżowej Rady Miejskiej w Drezdenku rekomenduje się Pana Macieja Kudra-

Bartkowiaka.  

§2. Charakterystykę kandydata stanowi załącznik nr 1 niniejszej uchwały. 

§3. Uchwałę przekazuje się Przewodniczącemu Rady Miejskiej w Drezdenku. 

§4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

 

Przewodnicząca  

Młodzieżowej Rady Miejskiej  

w Drezdenku 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Załącznik nr 1 

 

Wniosek prezentujący kandydata  

na Opiekuna Młodzieżowej Rady Miejskiej w Drezdenku 

Macieja Kudra-Bartkowiaka 

 

Maciej Kudra-Bartkowiak urodził się 9 lutego 2003 r. w Czarnkowie. Mieszka w Drezdenku. W latach 

2010-2019 uczęszczał do Zespołu Szkół nr 2 w Drezdenku, które ukończył z wyróżnieniem. Będąc 

uczniem gimnazjum wybrany został na Przewodniczącego Samorządu Uczniowskiego, gdzie wykazał 

się wieloma inicjatywami na rzecz społeczności szkolnej. Jako przewodniczący zainicjował powstanie 

w szkole Spółdzielni Uczniowskiej „Młodzi Przedsiębiorcy”, w której pełnił obowiązki Prezesa oraz 

bezpośrednio nadzorował całą księgowość. Spółdzielnia przyczyniła się do otwarcia szkolnego 

sklepiku uczniowskiego. Dzięki czemu szkoła pozyskała środki na zakup wielu sprzętów, które 

doposażyły pracownie, wzbogaciły placówkę w różne elementy służące ogółowi uczniów, np. tablice, 

przyrządy multimedialne czy stanowiska na placu zabaw.  

W 2019 roku zrealizował projekt pt. „Posłowie Sejmu II RP. Ich losy i działalność w okresie II wojny 

światowej i okupacji”, który promował w lokalnych szkołach oraz bibliotece m.in. poprzez spotkania z 

lokalnymi działaczami oraz mieszkańcami. Realizacja projektu pozwoliła mu na zostanie Posłem XXV 

sesji Sejmu Dzieci i Młodzieży reprezentując województwo lubuskie.  

W tym samym roku został również Radnym VII Lubuskiego Sejmiku Młodzieżowego, pod hasłem 

„Czy warto być mieszkańcem Unii Europejskiej?” Miał okazję brać udział w warsztatach i prelekcjach 

dot. wad i zalet przynależności do Unii Europejskiej oraz wziąć udział w uroczystej sesji, pod 

patronatem Marszałka Sejmiku Lubuskiego.  

Jego zaangażowanie w życie społeczne przełożyło się na działalność wolontariacką. W latach 2016 – 

2019 był wolontariuszem Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, gdzie angażował się w zbiórkę 

pieniędzy oraz organizacje charytatywnych wydarzeń wraz z Centrum Promocji Kultury w Drezdenku. 

W 2019 roku zaangażował się również w pomoc Ośrodkowi Rehabilitacyjno-Edukacyjno-

Wychowawczemu w Drezdenku, dla którego organizował różne zbiórki oraz pomagał w organizacji 

wydarzeń dla wychowanków OREW.  

Był również koordynatorem grup projektowych, realizujących projekty z Centrum Edukacji 

Obywatelskiej w Warszawie. m.in. projekty „Solidarna Szkoła”, „Młodzi w Akcji – Udostępnij to!” 

oraz „Młodzi w Akcji – Prawybory do Parlamentu Europejskiego.” 

Od roku 2019 jest uczniem I Liceum Ogólnokształcącego im. Tadeusza Kościuszki w Gorzowie 

Wielkopolskim. Aktywnie uczestniczy w życiu szkoły, gdzie w poprzednim semestrze szkolnym był 

Wiceprzewodniczący Samorządu Uczniowskiego, a obecnie wybrany został na Rzecznika Praw 

Ucznia. Jako reprezentant szkoły był również uczestnikiem warsztatów Centrum Nauki Kopernik dot. 

samorządności uczniowskiej w czasach pandemii oraz zastosowania nowoczesnych technologii w 

szkołach. 

Jesienią roku 2019 w ogólnoszkolnych wyborach uzyskał mandat do Młodzieżowej Rady Miasta 

Gorzowa Wielkopolskiego, w której działa do dzisiaj. Jako radny jest członkiem komisji ds. Rozwoju 

Miasta. Aktywnie współpracuje ze szkołą reprezentując uczniów w magistracie. Bierze udział w 

pracach MRM oraz jako reprezentant rady uczestniczył w wizycie w Sejmie RP w Warszawie, a także 

w konsultacjach dot. nowelizacji ustaw samorządowych wzmacniających młodzieżowe rady.  



Od kwietnia 2020 roku był członkiem Miejskiego Zespołu Rozwoju Strategii Miasta Gorzowa 

Wielkopolskiego 2030, w którym reprezentował gorzowską młodzież. Uczestniczył aktywnie w 

konsultacjach strategii w grupie eksperckiej w sektorach gospodarki, środowiska oraz społeczeństwa. 

Od września 2020 roku był członkiem Zespołu ds. Strategii Rozwoju Gminy Drezdenko 2021-2027, w 

którym reprezentował drezdenecką młodzież. Aktywnie brał udział w warsztatach dot. strategii rozwoju 

oraz brał udział w konsultacjach eksperckich nad ww. dokumentem. 

W lutym 2020 rozpoczął swoją działalność w lokalnej redakcji informacyjnej iDrezdenko, w której na 

bieżąco pojawiały się jego artykuły. Kilka miesięcy później został również członkiem redakcji 

informacyjno-telewizyjnej Młody Obywatel. Od grudnia 2021 roku jest członkiem lokalnej redakcji 

Gazety Drezdeneckiej. 

Współpracował z Młodzieżową Radą Miejską w Drezdenku II kadencji oraz uczestniczył w jej sesjach 

udzielając wsparcia w zakresie rozwoju, organizacji czy promocji. Nawiązał również współpracę z 

Urzędem Miejskim w Drezdenku, w tym z Burmistrz Drezdenka w celu wspierania i promowania 

lokalnej młodzieży. 

Od września 2021 jest oficjalnym społecznym Konsultantem Burmistrz Drezdenka ds. Młodzieży. Do 

jego obowiązków należy inicjowanie, monitorowanie oraz uczestnictwo w działaniach Gminy 

Drezdenko na rzecz młodzieży. Prowadził konsultacje ze środowiskami młodzieżowymi, spotykając 

się z ich przedstawicielami oraz dyrektorami szkół, w celu skonsultowania projektu uchwały dot. 

powołania III kadencji Młodzieżowej Rady Miejskiej w Drezdenku ze znowelizowanym statutem. 

Od czerwca 2021 był niezależny posłem Parlamentu Młodych Rzeczypospolitej Polskiej. Aktywnie 

uczestniczył w obradach parlamentu, w których udział wzięli również Doradca Prezydenta RP Łukasz 

Rzepecki, Pełnomocnik Rządu ds. polityki młodzieżowej Piotr Mazurek oraz posłowie Sejmu RP. Jest 

również współautorem projektu uchwały „Porozumienia dla Edukacji” o systemie oświaty i 

szkolnictwa wyższego w Polsce, która została przyjęta podczas czerwcowych obrad. Był członkiem 

zespołu reprezentującego PMRP, w związku z czym brał udział w spotkaniach w Kancelarii Prezesa 

Rady Ministrów, na zaproszenie Pełnomocnika Rządu ds. polityki młodzieżowej Piotra Mazurka, 

któremu zostały przekazane uchwały tegorocznego parlamentu oraz wnioski z dyskusji nad możliwym 

uwzględnieniem postanowień PMRP w propozycjach ustawodawczych, programach rządowych i 

tworzonej obecnie Strategii RP na rzecz Młodego Pokolenia.  

Od czerwca był również członkiem projektów edukacyjnych Akademia Samorządu, Akademia 

Patriotyzmu oraz Młodzieżowa Sztuka Dyplomacji, realizowanych przez fundację Centrum im. 

Władysława Grabskiego. Uczestnicząc w warsztatach i prelekcjach m.in. z Prezesem Rady Ministrów 

Mateuszem Morawieckim, Sekretarzem Stanu w Ministerstwie Spraw Zagranicznych Szymonem 

Szynkowskim vel Sęk, Sekretarzem Stanu w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Adamem 

Andruszkiewiczem, Pełnomocnikiem Rządu ds. polityki młodzieżowej Piotrem Mazurkiem, 

Dyrektorem Generalnym Ministerstwa Edukacji i Nauki Sławomirem Adamcem czy Dyrektorem 

Departamentu Kolejnictwa w Ministerstwie Infrastruktury Tomaszem Buczyńskim, zdobywa nowe 

doświadczenie i wiedzę o działalności samorządów oraz najważniejszych państwowych instytucji, a 

także w zakresie przedsiębiorczości, edukacji ekonomicznej, finansowej, politycznej oraz historycznej. 

W październiku 2021 został powołany przez Przewodniczącego Komitetu Pożytku Publicznego, 

Wicepremiera Piotra Glińskiego na członka Rady Dialogu z Młodym Pokoleniem. Jako członek rady 

przynależy do Zespołu ds. Społeczeństwa Obywatelskiego i Kultury, Współpracy z Organizacjami 

Młodzieżowymi oraz Współpracy Międzynarodowej. Z tego tytułu był również moderatorem podczas 

konsultacji rządowej Strategii RP na rzecz Młodego Pokolenia. We współpracy z Fundacją Inicjatyw 

Społecznych organizował w Gorzowie Wielkopolskim wojewódzkie podsumowanie ww. konsultacji 

strategii, w udział których udział wziął m.in. Wojewoda Lubuski oraz Lubuski Kurator Oświaty. W 

grudniu był przedstawicielem Rady Dialogu z Młodym Pokoleniem i Kancelarii Prezesa Rady 



Ministrów na cyfrowym szczycie ONZ - IGF 2021 w Katowicach, w którym wraz z delegatami sektora 

rządowego, społecznego oraz prywatnego uczestniczył w panelach i debatach poświęconych cyfryzacji 

i Internetowi.  

W listopadzie 2021 roku nawiązał współpracę z Wojewodą Lubuskim Władysławem Dajczakiem. Jej 

efektem są aktualnie trwające konsultacje nad powołaniem Wojewódzkiego Zespołu ds. Młodzieży 

przy Wojewodzie Lubuskim, który będzie pełnić funkcję opiniodawczo-doradczą wojewódzkiej 

administracji rządowej. Na prośbę Wojewody zebrał kilkunastoosobowe grono młodych ludzi, a w 

grudniu odbyło się pierwsze posiedzenie organizacyjne Zespołu, któremu przewodzi.  

W styczniu 2022 roku został powołany przez Ministra Edukacji i Nauki, Przemysława Czarnka na 

członka Rady Dzieci i Młodzieży przy MEiN, w której reprezentuje województwo lubuskie. 

Obecnie nie przynależy do żadnej partii politycznej lub młodzieżówki partyjnej. Zna język angielski na 

poziomie bardzo dobrym i język rosyjski na poziomie dobrym. Interesuje się polityką wewnętrzną 

Polski, relacjami międzynarodowymi, geopolityką poszczególnych państw świata, dziennikarstwem, 

prawem oraz administracją, a także sportem. 

 


