
 

M O J A  Ś C I E Ż K A  O G R O D N I C Z A  

Tytuł inżyniera ogrodnictwa obroniłam w 2004 roku na 
Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie, 

pracą pt. Uprawa & zastosowanie Pelargonium ssp.


W 2006 roku wyjechałam do Londynu w Anglii z nadzieją na 
pogłębienie praktyk ogrodniczych. Opiekowałam się roślinami 
ozdobnymi w Centrum Ogrodniczym Ducks Hill w londyńskim 
Ruislip przez ponad 2 lata. 


W 2007 roku rozpoczęłam kurs projektowania ogrodów 
przydomowych w English School of Gardening.


Renomowana szkółka roślin ozdobnych Tendercare w 
podlondyńskim Denham zaprosiła mnie w 2008 roku do 
zarządzania małą grupą ogrodników w dziale sprzedaży. 
Wspólnie dbaliśmy o ponad 2 ary wypełnione uprawą 
doniczkową roślin, które ozdabiały nie tylko nowo 
zaprojektowane ogrody, ale także programy tv, np. Gardener’s 

Witaj 🌿  



World na BBC. Jury prestiżowego Chelsea Flower Show 
przyznało Srebrną Nagrodę za design & jakość roślin 
ozdobnych w 2009 roku.


W 2013 roku założyłam holinature.com, które początkowo było 
sklepem online z organicznymi mieszankami ziół mojego 
pomysłu, by później przekształcić się w serwis pielęgnacyjny 
ogrodów na terenie zachodniego Londynu.


W 2014 roku wraz z życiowym partnerem otworzyliśmy 
organiczno-wegetariańską Cafe Organika na uroczej 
Pitshanger Lane w dzielnicy pn Ealing, która stała się także 
galerią dla sztuki lokalnych artystów i miejscem różnych 
inicjatyw w godzinach wieczornych.


W latach 2014- 2020 pracowałam jako freelancer dla kilku 
organizacji & publicznych instytucji na terenie zachodniego i 
centralnego Londynu. 


* Tworzyłam i prowadziłam programy edukacyjne w 13 
przyszkolnych ogrodach i lokalnych parkach.


* Współpracowałam z organizacjami charytatywnymi, 
rodzicami, wolontariuszami i urzędem miasta. Prowadziłam 
szkolenia dla nauczycieli w zakresie edukacji pozaklasowej i 
technik uważności (mindfulness). Projektowałam przestrzenie 
edukacyjne dla szkół, a także ozdobne skwerów publicznych.


* Prowadziłam zajęcia dla wolontariuszy w ogrodzie 
społecznym Loris Gardens w dzielnicy Hammersmith, a także 
organizowałam prace ogrodnicze dla grupy osób 
wykluczonych ze społeczeństwa, z historia bezdomności lub 
przewlekłych chorób w ramach projektu “Get out there”.




* Współtworzyłam  eko-klub dla dzieci z rodzin 
poszkodowanych w tragedii budynku Grenfell Tower w 
dzielnicy Kensington & Chelsea.


* Prowadziłam projekt “Kitchen Garden” dla rodzin o niskim 
budżecie domowym i pochodzeniu pozaeuropejskim w 
dzielnicy Westminster.


* Współprowadziłam  ogrodniczy kurs zawodowy dla osób w 
grupie wiekowej 16-25 lat z lekkim upośledzeniem umysłowym 
lub fizycznym w organizacji “Green Corridor” Heathrow.


* Prowadziłam zajęcia ogrodnicze i praktyki uważności w 
trakcie dni team-building dla grup pracowników 
korporacyjnych na terenach zielonych zachodniego i 
północnego Londynu.


* Przeprowadziłam szkolenia pracowników szpitala jak założyć, 
pielęgnować i prowadzić zajęcia z hortiterapii w St Charles 
Centre for Health and Wellbeing, North Kensington.


W roku 2017 byłam wolontariuszem na mini farmie 
akwaponicznej GrowUp Urban Farms usytuowanej na dachu 
centrum handlowego Roof East w Shoreditch, gdzie 
zajmowałam się uprawą ziół i sałat, prowadząc także program 
edukacyjny dla szkół podstawowych.


W roku następnym stałam się Ambasadorem Wiosny Edukacji,

ogólnopolskiego programu współpracy szkół i nauczycieli, 
promując i wspierając idee edukacji pozaklasowej.


W roku 2019 założyłam Stowarzyszenie Zasiej z siedzibą w 
Warszawie.


W roku 2020 stałam się Członkinią społeczności Seed Co-
operative, która zajmuje się produkcją nasion 
biodynamicznych w Spalding Anglia.




M O J A  Ś C I E Ż K A  P R A K T Y K  R O Z W O J U  

Rozpoczęła się, gdy miałam 14lat i mój tato podarował mi

3 książki o tematyce religii Dalekiego Wschodu. Dziś myślę 
sobie, że wzbudziły we mnie ciekawość poznania świata, jego 
przyrodniczej, kulturalnej i ludzkiej natury.

Poniżej wypisałam ważniejsze kursy, których wartości często 
łączę w swojej pracy.


*  Akupunktura Ucha ze specjalizacją stres i uzależnienia 
prowadzony przez College of Chinese Medicine Londyn Anglia 
rok 2011


* Uzdrawianie Duchowe prowadzone przez Healing Trust UK, 
Londyn Anglia rok 2011


* Pedagogika Cyrku prowadzony przez Przestrzeń Cyrkowa,    
Łódź Polska, rok 2013


*   Joga partnerska i społeczna (elementy animacji kulturowej) 
prowadzony przez Rainbow Yoga, Londyn Anglia, rok 2014


*  Vedic Art poziom 1 prowadzony przez Marię Biniasz, 
Londyn Anglia, rok 2014


* Wprowadzenie do ekoterapii / Eco Mindfulness Awareness 
prowadzone przez Andy McGeeney, Londyn Anglia, rok 
2015


* Hawajskie metody uzdrawiania współorganizowany przez 
Susan Stanton z Granmothers of The Earth Foundation, 
Illinois USA, rok 2015


* Vedic Art poziom 2 prowadzony przez Marta Malicka, 
Londyn Anglia, rok 2016




*  Szkolenie dla nauczycieli praktyki uważności/mindfulness      
MBSR prowadzony przez British Mindfulness Institute, 
Londyn Anglia, rok 2017


•
* Taniec suficki/ Wirujący Derwisz prowadzony przez Study 

Society, Londyn Anglia, rok 2017


*  Improwizacja teneczno-teatralna prowadzona przez Seke 

   Chimutengwende, Londyn Anglia, rok 2017


*  Improwizacja ruchowa w duchu buddyjskim prowadzona    
przez Jaya Hartlein w ośrodku Dhanakosha, Szkocja Anglia, 
rok 2018


* Kurs pisania ikon prowadzony przez pracownię Deesis, 
Olsztyn pod Czętochową Polska, rok 2018


*  Kurs psychologii koni organizowany przez Ekus w   
podwarszawskiej miejscowości, rok 2020


Od roku 2014 regularnie brałam udział w zajęciach i 
warsztatach tańca intuicyjnego, współczesnego, 5 Rytmów 
Gabreli Roth, Movement Medicine w Londynie, Warszawie, 
Berlinie i Łodzi, zaś od roku 2018 stałam się częścią 
społeczności tanecznej zgromadzonej wokół Sweaty 
Thursdays na Vauxhall.


W latach 2013-2014 zorganizowałam w Londynie 3 wydarzenia 
Holistic & Art Day, promujące zdrowy styl życia, terapie 
naturalne, muzykę & taniec.


M O J A  Ś C I E Ż K A  W S P A R C I A  I N N Y C H  

W latach 2009-2012 byłam wolontariuszką a później 
pełnoetatową Specjalistką od Europy Wschodniej w Dziale 
Zdrowia i Koordynatorem Wolontariuszy w organizacji 
charytatywnej Broadway, Londyn Anglia.




Było to stanowisko o charakterze pracy socjalnej przy bliskiej 
współpracy z lokalnym Urzędem Miasta Hammersmith & 
Fulham, Urzędem Pracy, Narodowym Funduszem Zdrowia 
(NHS), organizacjami polonijnymi, Ambasadami, 
Ministerstwem Spraw Wewnętrznych (Home Office). Wsparcie 
polegało głównie na referowaniu indywidualnych osób do 
odpowiednich instytucji, pomagających w leczeniu uzależnień, 
znalezieniu pracy czy miejsca do zamieszkania. Broadway Day 
Centre dawał możliwość korzystania z darmowych prysznicy, 
pralek, zjedzenia ciepłego posiłku dla około 100 osób dziennie. 
Przetłumaczony i zmodyfikowany przeze mnie 5-tygodniowy 
program spotkań wspomagający proces zdrowienia od 
uzależnień Drinkwatchers, sesje akupunktury ucha a także 
indywidualne i motywujące spotkania ze mną dawały 
naprawdę niesamowite rezultaty. Byłam świadkiem wielu 
pięknych historii wyjścia z uzależnień i bezdomności. 
Zainicjowałam i prowadziłam klub ogrodniczy raz w tygodniu 
na parkingu Day Centre, gdzie znalazła się szklarnia 

i podwyższone grządki. Stanowisko Koordynatora ds 
Wolontariuszy opierało się na zaprojektowaniu ulotek 
informacyjnych na temat możliwości rozwoju kariery w 
Broadway, organizowaniu i prowadzeniu comiesięcznych 
spotkań, wsparciu w finansowaniu dodatkowych szkoleń 
wewnętrznych jak i tych prowadzonych poza naszą 
organizacją, wydawanie referencji.


W roku 2012 poznałam na Zgromadzeniu Starszyzny w 
Londynie Susan Stanton z Grandmothers of the Earth 
Foundation, która jest aktywistką na rzecz tradycji życia 
plemiennego w Ameryce Północnej, udzielającą się w 
programach organizacji United Nations. Spędziłam z Susan 
wiele godzin, przeprowadziłyśmy wiele rozmów. To właśnie 
ona otworzyła przede mną drzwi do świata Kręgów Kobiet, 
które inicjowałam zarówno w Londynie jak i w Polsce. Do dziś 
dnia mam wielki szacunek i pokorę do spotkania z drugim 
człowiekiem, nie tylko tym spotkanym w Kręgu.


Do zobaczenia, 

     Mila Ochocka 🌿 





