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Arjina Khatun, d ziś 47-letnia, była 
za uboga, żeby uczęszczać do 
szkoły. Wydano ją za mąż, kiedy 
miała zaledwie 13 lat. Po 13 

miesiącach mąż rozwiódł się z nią, po-
nieważ jej rodziny nie stać było na zapła-
cenie całego wiana. Okazało się jednak, 
że to wcale nie był koniec świata: Arjina 
zdołała nie tylko zapanować nad wła-
snym życiem, lecz także zmienić na 
lepsze życie wielu kobiet w Taraganj, 
historycznym okręgu w stanie Rangpur.

 Jej zdecydowanie i silna wola wystar-
czyły, żeby skończyć w okolicy z wydawa-
niem za mąż dzieci i nieletnich dziewcząt, 
by powstrzymać ucisk, w jakim żyły ko-
biety. Dalekowzroczność, z jaką Arjina 
patrzyła na otaczający świat, pozwoliły 
kobietom wokół niej wyrwać się z nędzy.

Widok jej rodzinnej wioski, Panchayet-
para, cieszy oczy: krowy, cielęta i kozy 
wędrują z łąk na pastwiska. Gdzieś znikły 
rozpadające się, kryte strzechą chaty. 
Większość domów ma solidne, połysku-
jące w słońcu dachy z blachy falistej. 
Wiele budynków wymurowanych jest z 
użyciem fabrycznych cegieł. We wszyst-
kich domach funkcjonuje kanalizacja, 
wszystkie podłączone są do wodociągu i 
prądu. Stawy hodowlane przepełnione są 
rybami, w ogrodach dojrzewają warzywa.

Z kimkolwiek się rozmawia, okazuje 
się, że nowe oblicze wioska zawdzięcza 
Arjinie. Mahbulul Islam, nauczycielka w 
miejscowej szkole, stwierdza wprost: „To 
dzięki wysiłkowi Arjiny dorastające dziś 
dziewczęta wiedzą, jak ważne jest wy-
kształcenie i jak dbać o zdrowie. Są też 
dobrze traktowane i szanowane w swo-
ich domach rodzinnych”.

W domu zastajemy też samą Arjinę, 
przewodniczącą zebraniu założonego 
przez siebie stowarzyszenia. Kiedy py-
tamy ją o jej życie i wraca myślą do 
przeszłości, ukradkiem ociera łzy: – Ni-
gdy nie dane mi było chodzić do szkoły 
– wspomina. – Mój ojciec pracował za 
dniówkę. Kiedy w 1989 roku zmarła 
mama, wydał mnie za mąż. Nigdy nie 
będę potrafiła zapomnieć, jak znęcał się 
nade mną mój mąż. Ponieważ moi bliscy 
nie byli w stanie zapłacić za mnie 9 tys. 
taka (obowiązującej w Bangladeszu wa-
luty) wiana, pobił mnie tak, że złamał mi 

prawe ramię. Trzymał mnie tak, ranną, o 
głodzie, przez dwa kolejne dni. A potem 
odprawił.

Arjina wróciła do rodzinnego domu. 
Jej ojciec wkrótce potem zmarł, ona zaś 
znalazła się w sytuacji, jak się wydawało, 
bez wyjścia. Imała się każdej pracy, po-
magając w gospodarstwie. Ciężkim wy-
siłkiem zdołała zaoszczędzić kilka gro-
szy, odmawiając sobie wszystkiego, aż 
stać ją było na zakup parki kóz i dziewię-
ciu kurcząt. Kury zaczęły się nieść, na 
świat przyszły małe kózki. Po raz pierw-
szy pozwoliła sobie wtedy na nadzieję.

Pewnego dnia zwołała do siebie młode 
kobiety ze wsi, których życie były nie-
wiele lepsze od jej własnego. „Od dziś – 
zapowiedziała Arjina – codziennie, za-

nim zaczniecie gotować posiłek dla całej 
rodziny, odkładajcie na bok garstkę 
ryżu”. Jak wytłumaczyła, w tej sposób, 
garstka po garstce, odłożą dość, by stać 
je było na zakup czegoś większego.

W 2002 roku Arjina oficjalnie powoła-
ła 40-osobowe stowarzyszenie Panchay-
etpara Working Women’s Group, czyli 
Grupę Roboczą Pracujących Kobiet. 
Członkinie grupy codziennie oszczędza-
ły 40 garści ryżu: pod koniec tygodnia 
odbywało się losowanie, po czym cały 
zaoszczędzony w wiosce ryż trafiał do 
jednej z członkiń stowarzyszenia, która 
mogła kupić za to małe kaczuszki i kur-

częta. Co tydzień kolejna kobieta otrzy-
mywała porcję ryżu, po niespełna roku 
cała wioska pełna była niosących się kur 
i kaczek. W domostwach kobiet po raz 
pierwszy od dawna pojawiły się pienią-
dze.

Następnym pomysłem Arjiny było 
oszczędzanie 2 taka dziennie: całe sto-
warzyszenie było w stanie oszczędzić 
przez tydzień 560 taka! Również ta 
kwota podlegała losowaniu, a za wygra-
ną szczęśliwa członkini stowarzyszenia 
mogła kupić kozę. Po kurach i kaczkach 
przyszedł czas na własne stada: nędza w 
Panchayetpara zaczęła ustępować.

W lutym 2006 roku gazeta „Prothom 
Alo” zaprezentowała czytelnikom syl-
wetkę Arjiny: wkrótce odezwała się do 

niej organizacja pozarządowa CARE, 
która przeprowadziła dla kobiet w wio-
sce kurs uprawy warzyw i miejscowej 
pożywnej odmiany boczniaka.

Jako kolejni dotarli do Panchayetpary 
aktywiści organizacji pozarządowej 
Brac, którzy pomogli w powołaniu 
300-osobowego stowarzyszenia Pallisa-
maj, kierowanego przez Arjinę, która w 
tym samym czasie postanowiła rozsze-
rzyć swoją Grupę Roboczą do 170 osób. 
Każda z nich odkłada 20 taka tygodnio-
wo, suma tych oszczędności jest zaś 
rozdzielana co trzy lata. Dotychczas 
udało im się dzięki temu kupić lub 

„wziąć w leasing” 21 krów, na kontach 
Grupy znalazło się zaś aż pół miliona 
taka.

Dzięki oparciu, jakie ma w Grupie Ro-
boczej i Pallisamaj, Arjina jest w stanie 
posuwać się naprzód w walce z wydawa-
niem za mąż dzieci, porzucaniem mało-
letnich żon, instytucją wiana i innymi 
poniżającymi kobiety obyczajami. 
Członkiniom stowarzyszenia udało się 
zapobiec 21 „małżeństwom” kilkulatków, 
wsparły też 37 dziewcząt pochodzących 
z ubogich domów i wychodzących za 
mąż. Ponad 60 uczniów otrzymało od 
nich ołówki, długopisy, książki i inne 
materiały do nauki. Udało się też określić 
grupę krwi każdej z członkiń stowarzy-
szeń – gdyby kiedykolwiek pojawiła się 
taka potrzeba, nie będzie kłopotu z 
transfuzją.

Arjina ma dziś osiem kóz, cztery krowy, 
a spod jej nóg rozbiega się stadko kur i 
kaczek. Udało jej się kupić spłachetek 
ziemi uprawnej. Jej niewielki, częściowo 
murowany i kryty blachą dom jest skana-
lizowany, wodę czerpie ze studni. Na 
przydomowej działce uprawia mango i 
drzewka papai.

Asma Khatun, gospodyni domowa, 
wspomina, że wydano ją za mąż, kiedy 
miała zaledwie 15 lat. Pracowała w zamoż-
nych domach w okolicy jako pokojówka 
lub pomoc kuchenna. Musiała znosić 
humory, czasem brutalność ze strony 
swojego męża. Dziś, dzięki zgromadzo-
nym przez nią oszczędnościom, mąż za-
łożył małą firmę zajmującą się handlem 
ryżem. Mają dwoje dzieci; postanowiła, że 
to wystarczy, i mąż zgodził się z jej decyzją.

– Arjina przywróciła nam godność – 
mówi dziś Anisur Rahman, stojąca na 
czele Taraganj Upazila Parishad. – Zawsze 
powołujemy się na jej przykład podczas 
wszelkiego rodzaju spotkań i forów. 

– To kobiety muszą podjąć inicjatywę, 
jeśli chcą pomóc innym kobietom w po-
trzebie – twierdzi twardo Arjina, która 
marzy o dniu, w którym wszystkie kobie-
ty będą pracowały ramię w ramię z wio-
skowymi mężczyznami. Równe w swoich 
prawach, równie jak oni godne szacunku.

Rangpur, Bangladesz, 10 kwietnia 
2015 r.

Rahidul Miah jest korespondentem „Prothom Alo” 
w okręgu Taraganj (Rangpur). E-mail: 

rahidulprothomalo@gmail.com

–tłum. M. Urb.

 Garstka ryżu dziennie,
czyli jak uciec od nędzy

Bangladesz Wytrwałość kobiet w dążeniu do celu i pomysł na wzajemne wsparcie odmieniły życie wioski

LABORATEM HICIAM ANT. NEQUAES AS 
SECTOTA ALIBUS APERSPERUM EVENDUS 

SUNT ACITAS MODIT HARUM ETUM QUE

Impact Journalism Day 2015
Dzień dziennikarstwa zmieniającego świat

≥ Arjina Khatun codziennie zbiera ryż od kobiet w wiosce
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Opowieści 
o nadziei  

 ImpactJournalismDay 2015

Codzienna lektura gazet bywa przygnębiająca. 
Czytelnicy na całym świecie skarżą się, że 
niewesołe wiadomości odstręczają ich od sięgania 
po prasę. A przecież zadaniem mediów jest 
nagłaśnianie najważniejszych wydarzeń, ale też 
utrzymywanie nas w gotowości do rozwiązywa-
nia problemów. Jak długo wydawcy będą się 
trzymać przestarzałej mądrości głoszącej, że 
„Krew przebija się na pierwszą kolumnę” 
(„When it bleeds, it leads”)?

U podstaw koncepcji Impact Journalism Day, 
czyli dnia dziennikarstwa zmieniającego świat, 
stoi chęć udowodnienia, że środki przekazu 
spełniają swoje zadanie, również donosząc o 
budujących rozwiązaniach trapiących świat 
problemów.

Porozumienie 45 tytułów, które zebrały się 
pod egidą Sparknews, usiłuje zaprezentować 
inną niż dotąd wizję dziennikarstwa: opisywa-
nie problemów ORAZ ich rozwiązań także może 
być newsem! Ta prawda wsparta przekonaniem, 
że czytelnikom potrzebna jest nowa jakość, jaką 
oferują wizje konkretnych działań, stoi u 
podstaw rozpoczynającej się na naszych oczach 
ewolucji mediów, które chcą oferować czytelni-
kom opowieści o nadziei i o dokonującej się 
zmianie.

Impact Journalism Day jest nowym zjawi-
skiem na światowej scenie medialnej: w 
kolejnych latach do akcji przyłączało się coraz 
więcej tytułów i zespołów zadowolonych z tego, 
że mogą się wykazać poszukiwaniem rozwiązań 
służących wszystkim. Część dziennikarzy 
obawiała się początkowo, że tego rodzaju 
materiały mogą razić naiwnością lub prostoli-
nijnością; dziś zależy im, by stosować się do 
koncepcji „podsuwania rozwiązań” również w 
codziennej pracy. Przekonali się do niej także 
dlatego, że ujrzeli na własne oczy, jak duży 
wpływ na świat wokół nich ma informowanie 
ludzi o tym, że są szanse, by go zmieniać!

Kiedy informacje takie docierają do opinii 
publicznej, mogą mieć ogromny wpływ na 
postawy społeczne. Czytelnicy pełniej rozumie-
ją złożoność zjawisk, uzyskują narzędzia 
działania i nadzieję na to, że to oni mogą się stać 
zaczynem zmian. Ich źródłem może być każdy 
czytelnik. Opublikowane w ubiegłym roku 
materiały przyczyniły się do rozwoju opisanych 
projektów za sprawą wzrostu świadomości, 
liczby ochotników, zamówień, inwestycji, 
darowizn lub sięgania po dobre wzorce w 
kolejnych krajach.

Dzisiaj to Państwo mogą stać się współspraw-
cami zmian na lepsze!

Warto udowodnić wydawcom, że tego rodzaju 
informacje, jakie tu popularyzujemy, przema-
wiają do ludzi. Opowiedzcie przyjaciołom i 
rodzinie o Impact Journalism Day, kupcie 
dodatkowy numer gazety, by ofiarować go 
dzieciom lub znajomym, dzielcie się w sieci 
wiadomościami, które zrobiły na was wrażenie, 
piszcie o nich na Twitterze lub Facebooku.

Można wziąć udział w konkursie na najlepsze 
selfie, czyli autoportret komórkowy, fotografu-
jąc się z wybranym przez siebie tytułem i 
informując o tym na Twitterze (#ImpactJourna-
lism oraz @ wybranej gazety) lub na facebooko-
wej stronie współtwórcy akcji, czyli AXA 
(facebook.com/AXAPeopleProtectors).

Można też wesprzeć pomysłodawców i 
aktywistów opisanych na łamach, przyłączając 
się do toczącej się online burzy mózgów (beta.
makesense.org/jid).

Bardzo prosimy o sugestie i rady dotyczące 
problemów, którymi warto byłoby się zająć 
podczas kolejnego Impact Journalism Day (ww.
sparknews.com/jid).

Miłej – i poruszającej – lektury!
—tłum. M. Urb.

 Christian de Boisredon

 PAULINE FRÉOUR 
(„Le Figaro”)

N icolas Huchet liczy 31 lat i ciągle 
ma styl wyluzowanego nastolat-
ka. Jednak to nie znaczy, że nie 
należy go traktować poważnie. 

Pracuje jako inżynier dźwięku. Ale przede 
wszystkim znalazł się wśród dziesięciu 
„najważniejszych wynalazców-innowato-
rów przed 35. rokiem życia” uhonorowa-
nych specjalnym wyróżnieniem przyzna-
wanym przez prestiżowy Massachusetts 
Institute of Technology.

To on jest twórcą BionicoHand – zrobo-
tyzowanej protezy ręki, którą można 
niedużym kosztem wyprodukować przy 
użyciu powszechnie dostępnych narzę-
dzi, takich jak drukarki 3D. Projekt tech-
niczny niezbędny do produkcji będzie 
udostępniony za darmo w Internecie.

Huchet stracił prawą rękę w wypadku 
w pracy. Miał wtedy 18 lat. 

– Kiedy tylko zobaczyłem protezę, 
którą zaproponowała mi francuska pań-
stwowa służba zdrowia, zrozumiałem, że 
nigdy czegoś takiego nie polubię. Chociaż 
pozwalała mi na wykonywanie kilku 
czynności – wspomina Huchet, spogląda-
jąc na starannie zaprojektowaną, pokrytą 
silikonem w kolorze skóry dłoń spoczy-
wającą na jego kolanach.

Ale zanim Huchet rozpoczął pracę nad 
programem, który całkowicie zmienił jego 
życie, musiało upłynąć dziesięć lat.

– Przez długie lata odrzucałem myśl o 
mojej niepełnosprawności – mówi dziś 
Francuz. – Po prostu nigdy mnie to nie 
interesowało. Dopiero w 2012 roku zaczą-
łem się tym wszystkim zajmować. To było 
wtedy, gdy zobaczyłem protezę dłoni z 
pięcioma palcami, która wówczas była 
nowością na rynku. Jej wszystkimi palca-
mi można było poruszać niezależnie, co 
oznaczało, że użytkownik mógł na przy-
kład samodzielnie zawiązać sznurowadła. 
Strasznie chciałem taką mieć.

Zespół 20 ochotników

Protezy rąk, które udostępniają pań-
stwowe szpitale i ubezpieczyciele, dają 
wprawdzie pewien stopień niezależności, 
ale działają nie jak prawdziwa dłoń, lecz 
raczej jak szczypce. Huchet nie mógł so-
bie pozwolić na zakup ultranowoczesnej, 
wyspecjalizowanej protezy z niezależny-
mi palcami.

Projekt ruszył, gdy Huchet odwiedził 
Fab Lab we francuskim Rennes. Fab Lab 
to rodzaj niewielkiego laboratorium, 
małej pracowni wyposażonej w nowocze-
sne narzędzia umożliwiające realizację 
własnych pomysłów.

– Przechodziłem obok ustawionej tam 
drukarki 3D i pomyślałem: czy możliwe 
byłoby wydrukowanie w ten sposób 
protezy ręki, której plany znalazłem 
gdzieś w Internecie? 

Zrobotyzowana ręka firmy InMoov 
była zaprojektowana przez innego Fran-
cuza, Gaela Langevina, który zgodził się 
doradzić Huchetowi, w jaki sposób 
przystosować ją do potrzeb konkretnej 
osoby.

Była do tego potrzebna pomoc zespołu 
20 ochotników pracujących w Fab Labie. 
Ich wiedza z dziedziny elektroniki, infor-
matyki i programowania, protetyki orto-
pedycznej oraz inżynierii elektrycznej 
pozwoliła zbudować prototyp w ciągu 
pięciu miesięcy. Kosztował 300 euro. 
Czujniki umieszczone na przedramieniu 
człowieka tłumaczyły napięcie mięśni na 
sygnały elektryczne, które dyrygowały 
każdym palcem protezy osobno. Powsta-
ła ręka BionicoHand.

„Lubimy się bawić”

Z Huchetem spotykamy się w biurach 
BNP-Paribas w Paryżu tego samego dnia, 
kiedy MIT przyznawał swoje nagrody 
podczas specjalnej uroczystości. I od razu 
małe rozczarowanie – Huchet nie ma 
swojej zrobotyzowanej dłoni.

 Bioniczna
 dłoń z drukarki 3D

Wynalazki | Francuz nagrodzony za projekt BionicoHand pracuje nad niedrogimi protezami dla niepełnosprawnych
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450 projektów jest prowadzonych obecnie w 32 krajach 
w zakresie zagrożeń dla środowiska, zdrowia, 
a także ryzyka społeczno-gospodarczego.
Celem zapewnienia lepszej ochrony spółka AXA 
wspiera badania nad zagrożeniami, które są dla nas
wszystkich tak bardzo istotne.

Świat się zmienia. 
Także na lepsze

Komentarz „Rzeczpospolitej”

Codziennie jesteśmy 
zalewani informacjami 
o koszmarnych, brutal-
nych, ponurych wyda-
rzeniach pełnych bez-
nadziei, smutku czy 
wręcz rozpaczy.

My w mediach też, 
niestety, przykładamy 
do tego rękę. Trudno 
dziś otworzyć gazetę 
lub włączyć informa-

cyjny kanał TV, by nie zostać trafionym historią o pijanym kierowcy, 
matce morderczyni czy polityku oszuście lub – w najlepszym razie – pro-
staku. 

To nie jest tylko wina mediów – takie tematy doskonale się oglądają i 
czytają. Historia zabójstwa Madzi była tego świetnym przykładem. 
Brukowce agresywne sprzedają się lepiej od brukowców mniej agresyw-
nych. Ktoś to czyta, ktoś za to płaci. Ktoś to więc pisze i nagrywa.

Nic więc dziwnego, że świat wydaje się dziś być pełen wojen, morder-
ców, złodziei czy po prostu cyników. Znamy nazwiska i twarze „bohate-
rów” afer, ale mało wiemy o prawdziwych bohaterach, zwłaszcza tych, 
którzy dokonują rzeczy może nie błyskotliwych, może nie spektakular-
nych, ale za to takich, które sprawiają, że świat jest choć odrobinę 
lepszym miejscem.

Dlatego cieszę się, że „Rzeczpospolita” po raz pierwszy bierze udział w 
Impact Journalism Day, akcji kilkudziesięciu czołowych gazet świata. IJD 
to dzień, w którym pokazujemy, że dziennikarstwo może też opisywać 
pozytywne zmiany, pokazywać świat od jasnej strony, wskazać ludzi 
zakręconych, którzy szukają nadziei bez względu na wszystko.

Dziś publikujemy tylko kilka z wielu artykułów napisanych przez 
dziennikarzy biorących udział w IJD. Wszystkie je łączy jeden motyw 
– nadziei. Nadziei w ludzki umysł, w ludzkie dobro, w ludzkie intencje, w 
siłę ludzkiej woli.

Wierzę, że znajdziecie Państwo czas, by te historie poznać. By pozwolić 
sobie w ten weekend na powiew dobra, zanim znowu wpadniemy w wir 
afer, zbrodni i cynizmu. 

Wierzę, że pozytywne dziennikarstwo ma szansę. Wierzę w to, że 
czytelnicy chcą poznawać takie historie. Bo taki też jest świat. 

Bartosz Węglarczyk

≥BionicoHand to bioniczna 
proteza ręki, którą może 
zrobić praktycznie każdy 

dzięki urządzeniom 
Fab Labu

– Obecna wersja prototypu nie do 
końca się nadaje do codziennego użytku 
– tłumaczy. – Ciągle coś poprawiamy. 
Największa wartość tego urządzenia to 
udowodnienie, że coś takiego jest możli-
we. To dlatego uruchamiamy właśnie 
drugą fazę projektu. Udoskonalimy Bio-
nicoHand w taki sposób, aby lepiej paso-
wała do potrzeb zwykłych ludzi, którzy 
otrzymają ją w przyszłości. Musi być lekka, 
szybsza, mocna, bardziej funkcjonalna. 
No i do zaakceptowania estetycznie.

Aby wspierać zespół ochotników pra-
cujących nad tym nietypowym zadaniem, 
powołano fundację My Human Kit.

– Normalnie projektowanie i produk-
cja zaawansowanych protez wymagają 
nowoczesnych technologii. Nasze nie są 
tak wyjątkowe. Staramy się zamienić 
drogie komponenty na tańsze i łatwiej 
dostępne elementy, które można kupić w 
zwykłym sklepie dla majsterkowicza. 
Lubimy się tym bawić – mówi Huchet.

Ale postęp technologiczny to nie 
wszystko. Tym, co najbardziej zaskoczyło 
Hucheta, jest sposób, w jaki projekt 
sztucznej ręki zmienił całe jego życie. – 
Moja niepełnosprawność wreszcie ma 
jakiś sens. Odzyskałem pewność siebie 
– opowiada. – Przechodziłem przez 
długi i ciężki okres życia, zarówno osobi-
stego, jak i zawodowego. Ten projekt 
okazał się dla mnie lekarstwem. Sprawił, 
że zacząłem chcieć coś zmienić, coś po-
prawić w życiu osób niepełnosprawnych.

Handilab

Zainteresowanie, jakie wzbudził pro-
jekt budowy BionicoHand, otworzył 
nowe możliwości również dla fundacji 
My Human Kit. Teraz planuje opracowa-
nie i sprzedaż różnego rodzaju protez dla 
osób niepełnosprawnych.

– Fundacja chciałaby poszerzyć zakres 
dotychczasowego działania i zaoferować 
usprawnienia również osobom dotknię-
tym innymi formami niepełnosprawności. 
Koncentrujemy się na pięciu sprawach, 
m.in. na nowym wózku dla niepełnospraw-
nych, protezach słuchu oraz na bionicz-
nych kończynach. Wszystkie nasze projek-
ty i schematy będą dostępne jako doku-
menty open source, a więc dla wszystkich. 
Ale chcemy również oferować gotowe do 
użytku urządzenia – wylicza Huchet.

Ostateczna wersja BionicoHand będzie 
kosztowała od 1000 do 1500 euro. Dla 
porównania: przeciętna cena najbardziej 
podstawowego modelu protezy ręki do-
stępnego komercyjnie sięga 11 tysięcy 
euro.

Wszystko to będzie możliwe dzięki 
powstaniu Handilabu, laboratorium ba-
dawczo-rozwojego działającego trochę 
na zasadzie Fab Labu w Rennes. Podsta-
wowa różnica – Handilab nie będzie 
otwarty dla wszystkich chętnych. – My 
sami musimy się wiele nauczyć – tłuma-
czy to Huchet.

Służyć temu ma współpraca z badacza-
mi i inżynierami z zagranicy, a także róż-
nymi Fab Labami na świecie, w których 
również pracuje się nad podobnymi 
urządzeniami dla niepełnosprawnych 
osób. Jednym z najważniejszych proble-
mów dla projektantów będzie utrzymanie 
ceny gotowych protez na niskim poziomie. 
Bo Huchet chciałby, aby mogli sobie na nie 
pozwolić również potrzebujący z krajów 
rozwijających się. Z tego powodu fundacja 
rozpoczęła właśnie działania na jednym z 
portali crowdfundingowych – chce zebrać 
od użytkowników internetu środki na 
urzeczywistnienie planów. Bo nagroda 
MIT, choć prestiżowa, nie jest pieniężna. A 
sprzęt, części i badania kosztują od 160 tys. 
do nawet 200 tys. euro rocznie.

—tłum. peka

<Nicolas Huchet podczas 
ceremonii rozdania nagród 
MIT w Paryżu

III



MATTHEW NEWSOME

Belete Tura przypina do ple-
ców ogromną, ale lekką torbę, 
zanim wyruszy w krótką 
drogę do pobliskiej bioga-
zowni w Arsi Negele, w Wiel-
kich Rowach Tektonicznych w 
Etiopii. 

Pakunek przypomina ol-
brzymią poduchę o wysokości 
połowy kobiety i prawie cztery 
razy od niej szerszą. Gdy mło-
da kobieta idzie zakurzoną 
ścieżką w świetle wczesnego 
poranka, przechodnie rzucają 
zdumione spojrzenia na dzi-
waczne ustrojstwo.

Nie wiedzą, że Tura przyłą-
czyła się do pionierskiego 
programu, który zapewni jej 
czystą i tanią energię. Nadmu-
chiwana poduszka – lub ina-
czej (B)plecak – jest specjal-
nym pojemnikiem na biogaz 
wynalezionym przez (B)ener-
gy. Ta niemiecka firma zapew-
nia biednym wiejskim spo-
łecznościom możliwość prze-
twarzania w energię takich 
odpadów organicznych, jak 
obornik czy resztki kuchenne.

Do tej pory zbieranie drew-
na na opał było zajęciem, 
które pochłaniało Turze co-
dziennie kilka godzin, podob-
nie jak milionom ludzi w kra-
jach rozwijających się. Zapo-

trzebowanie na opał 
doprowadziło do niepokojąco 
wysokiego wskaźnika zanika-
nia lasów. Palenie w domach 
drewnem i węglem drzewnym 
powoduje szerzenie się cho-
rób układu oddechowego. 
Wskazując na sufit w swojej 
kuchni, przez lata poczernia-
ły od dymu drzewnego, Tura 
mówi: – Jeśli tak wygląda mój 
dach, to ciekawa jestem, jak 
wyglądają moje płuca.

Nieoczekiwane zyski 
z kozy

Założycielka (B)energy Ka-
trin Puetz jest inżynierem 
rolnictwa. O możliwościach 
zastosowania biogazu jako 
źródła energii dowiedziała się 
na studiach. Zauważyła, że jest 
to źródło nie tylko czyste, ale i 
odnawialne. Odchody od jed-
nej kozy wymieszane z odpad-
kami kuchennymi i zużytą 
wodą wytwarzają ilość biogazu 
wystarczającą dla trojga ludzi 
na cały dzień.

Zrozumiała też jednak, że 
zanim biogaz stanie się szero-
ko dostępny dla ubogich spo-
łeczności wiejskich, jego pro-
dukcja musi zostać opracowa-
na na nowo. Dotychczasowa 
technologia była kosztowna i 
dość skomplikowana w zasto-

sowaniu. – Co najważniejsze 
– dodała Puetz – gospodar-
stwa domowe nie miały możli-
wości zarabiania na sprzedaży 
biogazu.

W trakcie pisania pracy 
magisterskiej w Niemczech 
Puetz opracowała wiele przy-
stępnych cenowo i pomniej-
szonych urządzeń do produk-
cji biogazu. Po trzech latach 
badań w Niemczech i w Etiopii 
za własne oszczędności zało-
żyła (B)energy.

Z gazem na plecach

(B)plant to komora fermen-
tacyjna, w której odpady orga-
niczne (obornik, odpady ku-
chenne, resztki z upraw rolni-
czych) oraz płynne (zużyta 
woda i mocz) są mieszane i 
rozkładane beztlenowo w celu 
wytworzenia biogazu, który 
składa się głównie z metanu i 
dwutlenku węgla. Komora 
fermentacyjna jest dostępna w 
kilku różnych rozmiarach. 
Najmniejsza, która kosztuje 
około 200 euro, może dziennie 
wytworzyć 2,5 metra sześcien-
nego biogazu, co wystarcza na 
osiem godzin gotowania. 

Aby umożliwić ludziom 
transportowanie i przecho-
wywanie biogazu, Puetz wy-
myśliła (B)pack. Ta lekka tor-
ba automatycznie napełnia 
się po podłączeniu przewo-
dem do komory fermentacyj-
nej (B)plant. Uwalnia biogaz, 
gdy podłączy się ją zaworem 
kulowym do kuchenki i przy-
ciśnie, obciążając ciężkim 
przedmiotem, takim jak 
drewniana deska i kamienie. 
Jeden taki (B)plecak kosztuje 
około 45 euro i całkowicie 
napełniony waży poniżej 5 kg. 

Mimo że plecaki wyglądają 
jak minizeppeliny, Puetz za-
pewnia, że nie ma ryzyka, aby 
takie torby wybuchły. Nie są 
pod ciśnieniem, a materiał 
jest odporny na uszkodzenia.

Wytworzyć i zarobić

Jeśli chodzi o dystrybucję 
biogazu, Puetz jest przekona-
na, że jedynym sensownym 
modelem jest sektor prywat-
ny, który stwarza możliwości 
dla małego biznesu. – Jeśli nie 
pozwoli się ludziom zarabiać, 
stać się dostawcami energii i 
sprzedawać biogaz, będą w 
pełni uzależnieni od środków 
pomocowych – mówi. – Jeże-
li masz dostęp do zwierzęcych 
odchodów, zużytej wody i 
kapitału, masz szansę wy-
dźwignąć się z ubóstwa, gdy 
zostaniesz (B)przedsiębiorcą, 
który sprzedaje biogaz.

Zgodnie z tym modelem 
osoba lub grupa osób może 

zainwestować w wielką ko-
morę fermentacyjną produ-
kującą 5,5 m sześc. biogazu. 
Mogą wtedy sprzedać nad-
wyżkę energii każdemu, kto 
posiada (B)plecak. Maksy-
malnie napełniony pozwala 
na gotowanie nawet przez 
cztery dni.

Yodit Balcha jako pierwsza 
w Etiopii założyła franczyzę, 
by rozpocząć produkcję bio-
gazu i oferować produkty (B)
energy na lokalnym rynku. – 
To dobry pomysł na biznes – 

mówi. – Jednocześnie poma-
ga innym ludziom w moim 
kraju rozwiązać problemy z 
energią.

Zastosowanie tej technolo-
gii jest też planowane w Chile, 
zastanawiają się nad nią także 
inne kraje rozwijające się. 
Użytkownicy, którzy przesta-
wili się na biogaz, twierdzą, że 
nie ma drogi odwrotu. Odkąd 
dokonała zmiany, Tura do-
strzega, że czas spędzany 
przez nią codziennie na goto-
waniu skrócił się z trzech go-
dzin do jednej, a na rachun-
kach za energię oszczędza 10 
euro miesięcznie, znaczną 
sumę, zważywszy na to, że w 
Etiopii przeciętna miesięczna 
pensja wynosi tylko cztero-
krotność tej kwoty. Cieszy się 
z poprawy zdrowia, tańszej 
energii i społecznego aspektu 
całego przedsięwzięcia. – To 
ułatwiło mi życie – mówi z 
przekonaniem.

–tłum. ds
Więcej informacji:

http://www.be-nrg.com/b-home

Plecak
pełen energii
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Sparknews jest społecznym przedsiębiorstwem, mającym na celu wyszukiwanie i dzielenie 
się pozytywnymi informacjami poprzez media, ale również inspirowanie różnego rodzaju 
firm do  usprawniania i przyczyniania się budowy lepszego świata. Chcielibyśmy 
podziękować współpracującym z nami gazetom jak i rownież naszym partnerom, AXA, 
Total, ADP i Ashoka. Skontaktuj sie z nami poprzez: impact@sparknews.com

Sparknews, górujące na skalę międzynarodową media, promują Solution 
Jurnalizm. Pomóż im wprowadzić zmiany !

Swoje zdjęcie z gazetą w sieci 
dodając

#ImpactJournalism
@sparknews

@rzeczpospolita

Autorzy najlepszych fotografii 
dostaną szansę na spotkanie ze 
słynnymi redaktorami 
naczelnymi.

W warsztatach burzy mózgów 
organizowanych przez Make 
Sense, w celu pokonywania 
wyzwań.

Swój projekt, lub inny warty 
przedstawienia w 45 głównych 
światowych gazetach.

AXA, wspólnik IJD
Zgodnie z działaniami grupy w wiodących 
inicjatywach w dziedzinie zabezpieczeń, Axa 
wspiera IJD 2015 w promowaniu pomyślnych 
rozwiązań na całym świecie. Lepsza ochrona 
pojawia się wraz z większą świadomością 
ryzyka, na które jesteśmy narażeni. Z tego 
powodu AXA wspiera badania naukowe na 
całym świecie przy pomocy funduszu 
badawczego AXA, będącego wyjątkową 
inicjatywą objętą naukowym patronatem.
Musimy również lepiej zrozumieć istniejące 
już rozwiązania naszej ochrony. AXA People 
Protectors, zebrała na Facebooku łącznie 1,5 
miliona sympatyków z 49 różnych krajów, 
którzy dzielą się projektami i pomysłami na 
temat lepszej ochrony naszych bliskich jak i  
środowiska. Artykuły przedstawione podczas 
Impact Journalism Day będą udostępniane na 
stronie:www.facebook.com/axapeoplepro-
tectors —

Total, ‘energy access’, Drugiemu na świecie 
pod względem wielkości operatorowi energii 
słonecznej, który również inwestuje w modele 
nienaruszające równowagi ekologicznej przy 
pozyskiwaniu energii.

Paryskim lotniskom, za oferowanie IJD 
wyjątkowo dobrych i widocznych miejsc na 
terminalach, a zwłaszcza za udostępnienie 
terminalu 2E na lotnisku Paris' Charles de 
Gaulle, będący szóstym najlepszym 
terminalem na świecie. — 

Dzięki 
zastosowaniu 
biogazu zamiast 
drewna obiad 
można ugotować 
trzy razy szybciej

≥Wielka poducha to pojemnik na biogaz. Napełniony waży mniej niż 5 kg

≥Gaz w plecaku wystarczy na 8 godzin gotowania

IV


