
Polish Professionals in London – w poszukiwaniu dobrego towarzystwa… 

Krótka historia założenia PPL 

Przyjechałem do Londynu pod koniec sierpnia 2005 r. Pracowałem w konsultingu informatycznym w 

The City z samymi Anglikami. Po kilku tygodniach zacząłem się rozglądać za „dobrym towarzystwem” 

z Polski, ale głównie słyszałem na ulicach rodaków mówiących płynnie po „łacinie”, a nie o takie 

towarzystwo mi chodziło...  

 

Założyciele i Pierwsza Rada Polish Professionals in London: Bartek, Jacek, Mariusz, Konrad i Maciek 

Tuż przed wyjazdem do Polski na Boże Narodzenie w grudniu 2005 r. przyszła mi do głowy myśl, żeby 

odezwać się do innych profesjonalistów, którzy mieszkają i pracują w Londynie. Zaczęło się od 

niewinnego posta na portalu londynek.net zatytułowanego „Polish Professionals in London”. 

Pierwsza odpowiedź była mniej więcej taka „Człowieku, tu nie ma żadnych profesjonalistów ”, ale 

kolejne były już bardziej obiecujące. Do stycznia zgłosiło się ponad 100 osób. Po powrocie do 

Londynu na początku 2006 r. zorganizowałem dwa spotkania inicjacyjne w Willesden Green. Wtedy 

to właśnie przekonaliśmy się, że jest potrzeba zintegrowania się wokół nowej i atrakcyjnej wizji 

stowarzyszenia otwartego na młodych ludzi z aspiracjami, którzy chcą się rozwijać i utrzymywać ze 

sobą kontakt. Na jednym ze spotkań poznałem Bartka Wasiewskiego, jednego z aktywniejszych ludzi, 

któremu zaproponowałem współpracę.    

Kilka tygodni później na jednym z kolejnych spotkań organizacyjnych dowiedziałem się, że jest grupa 

wykształconych ludzi z Polski, która spotyka się raz w miesiącu w pubie „Tao” w The City i zwą się 

Polscy Profesjonaliści w Londynie  Od razu skontaktowałem się więc z organizatorem tych 

nieformalnych spotkań przy piwie – Jackiem Maguzą i zaproponowałem połączenie sił. Cele, 

potrzeby, a także profil ludzi był podobny, więc szybko poczuliśmy się jedną paczką i było nas już 

blisko 200 osób! Wtedy też zaczęliśmy pracować nad naszą pierwszą stroną internetową, a także 

dopracowaliśmy logo organizacji – most, który łączy Polskę z Anglią, Polaków i Anglików, a także 

polskich profesjonalistów w Londynie.  

Oprócz mnie, Barta Wasiewskiego, Jacka Maguzy ojcami organizacji stali się również Konrad 

Winiarczyk i Maciek Mochol. To właśnie w tym gronie powiększonym o współpracowników takich jak 

Ela Hońko, Justyna Copik czy Sławek Danielewicz kładliśmy fundamenty pod PPL. Biorąc pod uwagę 



charakter i potrzeby każdego z nas organizacja miała zrównoważoną ofertę inicjatyw kulturalno-

rozrywkowych, polityczno-gospodarczych oraz szkoleniowo-edukacyjnych, więc każdy mógł znaleźć 

coś dla siebie. Oprócz licznych warsztatów, seminariów i spotkań z przedsiębiorcami i politykami były 

też spotkania w Tao i liczne imprezy okolicznościowe – szczególnie Andrzejki zapadające w pamięć. 

To był czas kiedy media zaczęły się nami interesować i mieliśmy mnóstwo publicity w prasie, 

magazynach, radiu i telewizji. Coraz więcej ludzi się dowiadywało o naszej organizacji z mediów i od 

zadowolonych członków i sympatyków. W szczytowym momencie mieliśmy listę mailingową blisko 

1000 osób!  

W 2008 roku przyszedł czas powrotów. Wszyscy Ojcowie Założyciele wrócili do kraju, a moją obawą 

było to czy organizacja przetrwa i czy nadal będzie integrowała polskich profesjonalistów w Londynie. 

Na szczęście dzięki solidnemu fundamentowi (m.in. program, renoma i statut PPL), a także 

odpowiedzialnym aktywistom chcącym się zaangażować w rozwój organizacji, PPL istnieje do dzisiaj i 

ma się dobrze. W tym miejscu chciałbym podziękować wszystkim, którzy od samego początku dali coś 

od siebie innym poprzez aktywne zaangażowanie się w budowę – moim zdaniem – najlepszej 

organizacji polonijnej na świecie!  
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