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Urodziłem się 22 stycznia 1979 r. w Mińsku na Białorusi. Jako osoba pochodzenia polskiego w 2019 r. 

odzyskałem obywatelstwo polskie. W znacznym stopniu przyczynił się do tego fakt pełnienia przeze 

mnie funkcji Ambasadora Dobrej Woli Fundacji Polonia Union. 

 

Szkołę średnią ukończyłem w Mińsku na Białorusi. Studiowałem na Białoruskim Państwowym 

Uniwersytecie na Wydziale Radiofizyki i Elektroniki. Otrzymałem dwa dyplomy na kierunkach: 

Intelektualnych Systemów i Ekonomiki oraz Zarządzania Informacyjnymi Technologiami. Poza tym 

skończyłam studia podyplomowe na Uniwersytecie Duisburg-Essen w Niemczech. Biegle posługuję się 

5 językami: białoruskim, rosyjskim, polskim, niemieckim i angielskim.  Międzynarodowe doświadczenia 

w dziedzinach: technologii informacyjnych i rozwoju biznesu zdobywałem jako kierownik projektów, 

m.in. w IP-Telco (Moskwa), Turkcell Technology (Minsk), Fertinger Automotive (Niepołomice). 

Zarządzałem 60 osobowym zespołem podczas realizacji skomplikowanych przedsięwzięć, 

przeprowadzanych w wielu miejscach na świecie dla znanych międzynarodowych firm, mi.in. dla: Nokia 

Siemens (Duesseldorf), Severstal group (Moskwa). Mam na swoim koncie ponad 100 wykonanych 

projektów wielodyscyplinarnych. Od stycznia 2017 roku na stałe mieszkam i pracuję w Polsce. 

 

Bliskie mi są sprawy osób pochodzenia polskiego nadal zamieszkujących poza granicami Polski. Ze 

zrozumieniem angażuję się w działania na rzecz Polonii i Polaków rozsianych po świecie. Od września 

2012 r. współpracuję z Fundacją Polonia Union, najpierw jako wolontariusz, a od marca 2016 r. jako 

Ambasador Dobrej Woli. 

 

Od początku współpracy biorę udział w prowadzeniu działalności na rzecz Polonii i Polaków na 

terytorium Polski i Białorusi. Jako wolontariusz pozyskiwałem i odzyskiwałem w archiwach niezbędne 

dla Fundacji informacje związane z historią Kresów Wschodnich. W czasie zamieszkiwania na Białorusi 

rozpowszechniałem informacje o działalności Fundacji oraz nawiązywałem i utrzymywałem kontakty z 

osobami pochodzenia polskiego. Prowadziłem i aktualizowałem listy członków rodzin osadników 

wojskowych i cywilnych  Kresów Wschodnich. 

 

Wywodzę się z rodziny o polskich korzeniach, pielęgnującej narodowe tradycje i zwyczaje. W miarę 

swoich możliwości wspieram wszelkie działania służące uregulowaniu kwestii Polonii i Polaków 

mieszkających poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, spraw polskiej mniejszości narodowej, jak 

również promowania języka polskiego oraz kultury polskiej. Włączam się w propagowanie  

organizowanych przez Fundację Polonia Union wydarzeń edukacyjno-kulturalnych. 

 

Z zamiłowania jestem krajoznawcą i badaczem historii. Z atencją i estymą do dorobku naszych 

przodków poszukuję mogił zaginionych polskich żołnierzy na terenie Białorusi.  

Pasjonuje mnie także sport, camping i wycieczki górskie. 

 

 


