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Esu lenkų kilmės trečios kartos vilnietis. 1993 m. baigiau 11- 

ąją vidurinę mokyklą (šiuo metu - Vilniaus m. Adomo 

Mickevičiaus licėjus), o 1998 m. - Gdansko universitete įgijau 

teisininko diplomą. Dar bestudijuodamas pradėjau dirbti 

savaitraštyje „Słowo Wileńskie“. Taip pat dalyvavau 

visuomeninėje ir meninėje veikloje (buvau Lietuvos lenkų 

alternatyvaus jaunimo klubo pirmininku, grojau roko grupėse). 

1998-1999 m. ėjau dienraščio „Gazeta Wileńska“ vyriausiojo 

redaktoriaus pareigas. Nuo 2000 m. - valstybės tarnautojas. Dirbau Teisingumo ministerijoje bei 

Vyriausybės kanceliarijoje, 2014-2018 m. ėjau Vyriausybės Teisės departamento direktoriaus 

pavaduotojo pareigas. Nuo 2018 m. birželio mėn. dirbu Ūkio ministerijos Teisės ir pirkimų 

departamento vyresniuoju patarėju, užsiimu strateginiais projektais susijusiais su inovacijų 

skatinimu, smulkaus verslo plėtra ir pan. 

2010 m., siekiant objektyviai papasakoti apie Lietuvos lenkus ir šiek tiek sumažinti V.Tomaševskio 

informacinį monopolį, sukūriau tinklaraštį „Kitokia Vilnija galima“. Šiuo metu tai yra vienas iš 

populiariausių Lietuvos tinklaraščių lenkų kalba. Šiame tinklaraštyje bei kitose Lietuvos bei 

Lenkijos žiniasklaidos priemonėse nuolat komentuoju įvairius politinius bei visuomeninius 

klausimus, susijusius su tautinėmis mažumomis, Lietuvos ir Lenkijos santykiais bei Vilniaus kraštu.  

2014 m. kartu su keliais bendraminčiais įsteigiau Lenkų diskusijų klubą, kuris tapo tikrąja 

diskusijos tarp Lietuvos lenkų bei dialogo tarp lenkų ir lietuvių platforma, per 4 metus surengė 80 

diskusijų, kuriose dalyvavo  apie 4 tūkst. klausytojų. 2018 m. Lenkų diskusijų klubas buvo 

apdovanotas Nacionaliniu lygybės ir įvairovės apdovanojimu kategorijoje „Tautų dialogas“. Esu 

Klubo valdybos narys. 

Mėgstu keliauti (esu aplankęs virš 60 šalių ir pabuvojęs visuose žemynuose). Rašau apsakymus, o 

2015 m. buvo išleistas mano debiutinis romanas „Cień słońca“ (Saulės šešėlis). 

Vilniaus mieste tautinės mažumos sudaro virš 1/3 gyventojų. Nors ir nesu Lietuvos socialdemokratų 

partijos narys, tikiu, kad būtent atsinaujinę socialdemokratai gali sulaužyti tą etninį klinčą, kuris nuo 

Nepriklausomybės atkūrimo dominuoja Lietuvos politikoje bei rinkimuose: lietuviai balsuoja už 

lietuvius, o tautinių mažumų atstovai – už tautinių mažumų atstovus. Tapus Vilniaus miesto 

savivaldybės tarybos nariu, visų pirma, savo dėmesį skirsiu socialinės atskirties mažinimui, viešųjų 

paslaugų kokybės gerinimui, dialogo tarp lietuvių ir tautinių mažumų skatinimui bei tautinių 

mažumų problemų sprendimui. Tarp kita ko įsipareigoju siekti, kad: 

*Vilniaus mieste būtų išlaikytas, o esant poreikiu ir plečiamas, tautinių mažumų mokyklų tinklas. 

Šių mokyklų tinklas būtų keičiamas tik atsižvelgiant į mokyklų bendruomenių nuomonę bei 

užtikrinant mokinių interesus. Šiose mokyklose būtų užtikrinta aukščiausia mokymo kokybė, 

ypatingą dėmesį skiriant lietuvių kalbos bei gimtosios kalbos mokymui aukščiausiu lygiu. 

*Vilniaus miestas remtų nepriklausomas pilietines tautinių mažumų bendruomenių iniciatyvas, 

tautinių mažumų kultūros projektus, kultūros paveldo išsaugojimą, Lietuvai nusipelniusių tautinių 

mažumų veikėjų atminimo įamžinimą. Ypatingas dėmesys būtų skirtas bendriems lietuvių ir 

tautinių mažumų tarpusavio susipažinimo ir jaunimo mainų projektams. 


