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Co zachęciło Panią, by przystąpić do Programu Ambasadorów Henkla?  

Celem Programu Ambasadorów jest zachęcanie ludzi do zrównoważonych praktyk i to była moja 
największa motywacja. Środkowy Wschód i Afryka to regiony pełne wyzwań w zakresie 
zrównoważonego rozwoju. Rozwój w obszarze zagadnień związanych ze środowiskiem jest zależny 
od zaangażowania i wspólnych wysiłków. Stąd właśnie bierze się moje poświęcenie dla tej sprawy.  

Czego nauczyła się Pani dzięki szkoleniu w ramach Programu Ambasadorów?  

Poznałam wiele różnych aspektów i czynników napędzających zrównoważony rozwój. Nie jest to 
wyłącznie kwestia ochrony środowiska. Ważny jest także postęp społeczny i sukces ekonomiczny.  
 
Dowiedziałam się także, że Henkel praktykuje zrównoważony rozwój zarówno przy produkcji, w relacji 
z pracownikami i partnerami oraz korzysta ze zrównoważonych praktyk, promując założenia 
biznesowe firmy. Zrównoważony rozwój to w Henklu nie tylko „ładne opakowanie“. Jest to wartość 
korporacyjna i narzędzie optymalizacji, które ma pozytywny wpływ na wyniki. 

 
Jak opisałaby Pani doświadczenie szerzenia wiedzy na temat zrównoważonego rozwoju wśród 
uczniów?  
 
Każde spotkanie jest niepowtarzalne, bo polega na interakcji z inną grupą uczniów. Jednak zawsze 
jest to satysfakcjonujące doświadczenie. Entuzjazm i pasja, z jaką uczniowie podchodzą do 
zrównoważonego rozwoju napędza moje zaangażowanie w tę sprawę.  
 
Niesamowite jest to, że ten program pomnaża nasze działania. Rozmawiając o zrównoważonych 
praktykach z uczniami, budujemy nowe pokolenie Ambasadorów Zrównoważonego Rozwoju, 
mogących przekazywać tę wiedzę dalej i wprowadzać zrównoważone praktyki we własnym życiu. 
 
Czy szkolenie pomaga w komunikowaniu zasad zrównoważonego rozwoju wśród dostawców, 
partnerów biznesowych, sprzedawców detalicznych i innych współpracowników? Jeśli tak, to w jaki 
sposób?  

 
Tak, zdecydowanie pomaga. Przed udziałem w szkoleniu postrzegałam zrównoważony rozwój jako 
temat „luksusowy“, zwłaszcza w kontekście regionów objętych wojną i zmagających się z konfliktami. 
Teraz widzę, że zrównoważony rozwój to konieczność dla nas wszystkich. Możemy myśleć w sposób 
zrównoważony i wprowadzać to myślenie do naszego życia i kultury. To dla nas szansa, by być 
lepszym i robić dobre rzeczy. Taki sposób myślenia motywuje mnie do dzielenia sie filozofią Henkla ze 
wszystkimi partnerami i szukania sposobów na wspieranie ich w zrównoważonych praktykach.  
 
W jaki sposób Pani zdaniem ludzie mogą dokonywać bardziej zrównoważonych wyborów w życiu 
osobistym? Czy ma Pani jakieś wskazówki? 
 
Myślę, że kluczem jest świadomość. Kiedy ludzie stają się świadomi własnego oddziaływania, 
dokonują bardziej zrównoważonych wyborów. Trzeba pamiętać, że każde działanie jest istotne. 
Decydujemy, że jesteśmy aktywni lub pozostajemy bierni. Musimy doceniać wagę codziennych 
wyborów zarówno w pracy, jak i w domu. 


