
Centrum Medyczne w Kpalime

noty wchodzi ponadto dom sióstr, 
kaplica, postulat, „Madre Julian-
na”  – internat dla dziewcząt oraz 
centrum medyczno-społeczne, 
które jest otwarte dla wszystkich 
bez względu na rasę, kulturę czy 
religię.

Samo centrum medyczne 
w  Kpalime powstało dwa lata te-
mu. Jest ono prowadzone przez 
tutejsze Siostry Miłosierdzia Bo-
żego. S. Hubertine jest lekarzem 
i  dyrektorem centrum, s. Catheri-
ne pielęgniarką, s. Sabine położną, 
natomiast s. Augustine zajmuję się 
apteką i  fi nansami centrum. Poza 
nimi pracują tu też osoby świeckie: 
Mathieu, pielęgniarz, Leontine, as-
sistante, która wykonuje te same 
funkcje co lekarz, Ferdinand i  Ja-
cques – laboranci oraz sześć osób 
na oddziale położniczym, które 
pracują w cyklu zmianowym. W ap-
tece pracuje też nowicjuszka, Sabi-
ne. Raz w miesiącu są wykonywana 
jest ekografi a, którą przeprowadza 
specjalista przyjeżdżający z  Lome. 
Istnieje możliwość hospitalizacji. 
Dodatkowo centrum jest jednost-
ką medyczną odpowiedzialną na 
tym terenie za walkę z  malarią. 
Pacjenci chorzy na malarię bez-
płatnie otrzymują coartem – lek fi -
nansowany przez WHO – Światową 
Organizację Zdrowia.

Przychodnia w Lome jest znacz-
nie mniejsza, nie ma tam lekarza, 
a  konsultacji udziela pielęgniar-
ka s. Clarise. Oprócz tego pracują 
tam dwie siostry (s. Julien i s. Jose), 

dwoje laborantów i dwie osoby na 
oddziale położniczym.

Kilka słów o mojej misji
Moją współtowarzyszka misji 

Agathe wspiera siostry w  kwe-
stiach fi nansowych i  dotyczących 
personelu. Przez większość czasu 
pracujemy razem.

Misja, jaką wybrało dla mnie Fi-
desco to zarządzanie apteką, dla-
tego tutaj spędzam większość cza-
su. Do tej pory ze względu na brak 
personelu wszelkimi kwestiami 
administracyjnymi i  fi nansowymi 
zajmowała się s. Augustine, pracu-
jąca w aptece. To tutaj na początku 
przychodzą pacjenci, żeby zasię-
gnąć informacji, tutaj opłacane są 
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FIDESCO jest katolicką organizacją 
pozarządową działającą na rzecz 
rozwoju międzynarodowego.
Wysyła wolontariuszy do biednych 
krajów i społeczeństw na prośbę 
lokalnego Kościoła, aby mogli wy-
korzystać swoje umiejętności na 
potrzeby projektów rozwojowych. 
Fidesco wysyła osoby stanu wolne-
go, małżeństwa i rodziny pragnące 
w imię wiary pracować dla ludzi mar-
ginalizowanych. To wyjaśnia nazwę 
Fides-Co: wiara i współpraca.

w w w . f i d e s c o . p l

Kochani Krewni, Znajomi, 
Przyjaciele Misji!

Upłynęły już trzy miesiące od 
kiedy jestem na misji w Togo. Przez 
prawie dwa pierwsze miesiące 
pracowałam w Kpalime. Od czasu 
przyjazdu mojej drugiej wolonta-
riuszki, Francuzki Agathe w  każ-
dym pierwszym tygodniu miesią-
ca pracujemy w  Lome, pozostały 
czas spędzamy w Kpalime.

Centrum medyczne
W Kpalime mieszkam wspólnie 

z  Agathe w  domu na terenie Cen-
trum Medycznego. W skład wspól-

Przychodnia w Lome
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analizy medyczne, prowadzona jest księgowość cen-
trum oraz wydawane leki.

Moim głównym zadaniem jest nadzorowanie ma-
gazynu, oraz przygotowywanie zamówień leków 
i  materiałów medycznych do laboratorium. Jeszcze 
w drodze do Togo dostałam program komputerowy 
do obsługi magazynu, który da się zaadaptować do 
tutejszych warunków. Obecnie zajmuję się wdraża-
niem go do centrum. Staram się też nauczyć obsługi 
programu pozostałe osoby pracujące ze mną, tak by 
mogły swobodnie z niego korzystać po zakończeniu 
mojej misji. W związku z tym, że wszystkie leki spro-
wadzane są z Lome, stan magazynu musi być kontro-
lowany na bieżąco a  zamówienia przygotowywane 
z dużym wyprzedzeniem. Dodatkową trudnością jest 
to, że u dostawców często występują braki, co powo-
duje że czasami zmuszeni jesteśmy zakupić je u droż-
szego dostawcy. Niestety w  magazynie do tej pory 
nie ma półek, co znacznie utrudnia zlokalizowanie 
danego medykamentu. Mam nadzieję, że niebawem 
uda nam się znaleźć fundusze na zrobienie dużych 

regałów, dzięki czemu każdy lek będzie miał swoje 
miejsce.

Jako, że nigdy nie pracowałam w aptece, pierwsze 
tygodnie w Kpalime obfi towały w wiele wyzwań. Na 
początku starałam się nauczyć nazw leków, zapamię-
tać ich ceny oraz przyzwyczaić do tutejszej waluty 
(frank). Teraz skrupulatnie wczytuję się w ulotki. Cen-
trum dysponuje też małą biblioteką, dzięki czemu 
mogę wypożyczyć książki na noc lub na weekend, tak 
aby wzbogacić moją wiedzę na temat leków.

Sama praca w aptece nie jest jednak prosta. Mimo 
że francuski jest językiem urzędowym, nie wszyscy się 
nim posługują, większość pacjentów porozumiewa 
się w języku ewe. Dlatego staram się nauczyć chociaż 
podstawowych zwrotów. Na szczęście nasza sąsiadka 
odkryła w sobie talent do nauczania i często wpada 
do apteki, sprawdza co zapamiętałyśmy i dorzuca no-
we zwroty. Jednak wymowa jest bardzo trudna, poza 
tym istnieje wiele dialektów, nawet w jednej miejsco-

togo

W aptece w Kpalime z Sabine i s. Augustine

W trakcie pracy w Lome, z moją współtowarzyszką Agathe

W magazynie

wości, co bardzo utrudnia naukę. Ponadto niektóre 
słowa wypowiadane z różnym akcentem mają różne 
znaczenie, np. „mi” w zależności od akcentu raz zna-
czy my, innym razem wy.

Integralną częścią sprzedaży leków jest informo-
wanie pacjentów o dawkowaniu. W praktyce wygląda 
to tak, że osoba udzielająca konsultacji wydaje recep-
tę wraz z informacją o dawkowaniu. Jednak zadaniem 
osoby wydającej leki jest opisanie na opakowaniu ile 
tabletek/ile ml syropu należy przyjąć w jakich porach 
dnia w ciągu jakiego okresu.

Ze względu na to, że ceny w naszej aptece są znacz-
nie niższe (często jest to cena zakupu leku) pacjenci 
przejeżdżają tu tłumnie z całego miasta. Dodatkowo 
kilka razy dostaliśmy leki z  Francji. Dochód ze sprze-
daży tych leków wpływa do kasy socjalnej, która ma 
fi nansować leki dla osób, których nie stać na ich zakup.
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  Drodzy współpracownicy  FIDESCO !Poza tym przygotowuję miesięczne zestawie-
nia na temat odnotowanych w  centrum chorób ze 
względu na płeć i grupę wiekową. Mam nadzieję, że 
analiza częstotliwości występowania danych chorób 
w poszczególnych okresach pomoże mi przygotowy-
wać zamówienia leków na kolejne miesiące.

W  Lome pracujemy tylko w  pierwszym tygodniu 
każdego miesiąca. Jako, że przychodnia w Lome nie 
była do tej pory skomputeryzowana, wraz z Agathe 
pomagamy siostrom w rozpoczęciu pracy z arkuszem 
kalkulacyjnym i  programem do obsługi magazynu 
tak by ułatwić kontrolowanie stanu leków w magazy-
nie i zarządzanie fi nansami centrum.

Jak wcześniej wspomniałam, na terenie wspólno-
ty w Kpalime znajduje się kaplica. Mamy możliwość 
uczestniczenia we mszy świętej po francusku co-
dziennie o 6.30. Jednak w niedziele i święta msza św. 
w kościele parafi alnym (również o 6.30) odprawiana 
jest w języku lokalnym, zwykle trwa kilka godzin. Jest 
wzbogacona śpiewem i tańcem.

Krajobraz
Stolica

W Lome, stolicy położonej nad oceanem, występu-
je raczej skąpa, niskopienna roślinność. Klimat jest go-
rący, wilgotny. Pod koniec roku orzeźwienie przynosi 
dosyć silny wiatr harmatan. Różnica temperatur mię-
dzy dniem i nocą jest niewielka. Już po wyjściu z sa-
molotu moją uwagę przykuł czerwonawy kolor ziemi.

W  Lome panuje wzmożony ruch uliczny a  najpo-
pularniejszym środkiem lokomocji są motory, tudzież 
mototaksi. Na ulicach unosi się silny zapach spalin 
i pył. Od wczesnych godzin porannych słychać zamia-
tanie ulic i  dźwięk klaksonów. Wzdłuż ulic Lome do 
szkoły maszerują dzieci, ubrane w mundurki w kratkę. 
Kobiety z  naczyniami na głowie zdążają na grande 
marche. Kwitnie też handel uliczny. Od świtu do no-
cy rozłożone są małe stoiska, często z bananami lub 
ozdobnie obranymi pomarańczami. Przez cały dzień 
tętni tu życie.

Kpalime, gdzie spędzam większość czasu, jest 
miejscowością turystyczną, położoną w górach. Jest 
oddalone o 150 km na północ od Lome.

 Centrum medyczne w  Kpalime znajduje się na 
przedmieściach, dlatego w  jego okolicach ruch jest 
mniejszy. Dookoła rozpościerają się malownicze 
wzniesienia, porośnięte palmami. Kpalime jest regio-
nem uprawy awokado, obfi cie występuje tu również 
kukurydza, papaje, pomarańcze, granaty. Dla obu re-
gionów charakterystyczne są też orzechy arachidowe. 
Powszechnymi owocami są także ananasy, corosole, 

Z  wielką radością przesyłamy Wam pierwszy 
raport misyjny Ani. Chcielibyśmy jednocześnie 
poinformować, że grono polskich wolontariuszy 
Fidesco liczy obecnie 7 osób na trzech kontynen-
tach. Są to Adela i Tobiasz Lemańscy, którzy pracu-
ją z  dziećmi niewidomymi w  RPA, Ania Majchrzak, 
ucząca angielskiego w  Tajlandii, Julia Wieczorek 
w  Kongo, Łukasz Cywiński – architekt w  Angoli 
oraz Mateusz Szybiak na misji w Brazylii. Będziemy 
starali się informować Was na bieżąco o tym, co się 
u  nich dzieje. Tymczasem chcielibyśmy serdecz-
nie zaprosić za Waszym pośrednictwem wszystkie 
osoby, które mogą mieć takie pragnienie i powoła-
nie, aby dołączyły do grona wolontariuszy Fidesco. 
Najbliższa okazja będzie 8 lutego 2014 r., kiedy to 
w Warszawie odbędzie się dzień zapoznawczy dla 
kandydatów. Czekamy na zgłoszenia na nasz adres 
e-mailowy: misje@fi desco.pl.

Teraz już oddajemy głos Tobiaszowi Lemańskie-
mu, który w  ostatnim raporcie z  RPA, z  misji, na 
której pracuje wraz ze swoją żoną Adelą u polskich 
sióstr franciszkanek Służebnic Krzyża, pisze m.in.:

„Po egzaminach z muzyki mieliśmy troszkę mniej 
intensywny czas w  szkole muzycznej, który mo-
gliśmy poświęcić na rekrutację nowych uczniów. 
Chociaż było bardzo wielu chętnych, wybieraliśmy 
jedynie wśród najmłodszych klas, tj. od zerówki do 
czwartej klasy. Jeśli chcemy, by nasi uczniowie mo-
gli zostać zawodowymi muzykami, musimy zacząć 
naukę, gdy są wciąż jeszcze młodzi. Pierwszeństwo 

togo

Tobiasz z uczniem
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Nasze sąsiadki w Kpalime

Fidesco Polska
ul. Filtrowa 83 m. 29
02-032 Warszawa
misje@fi desco.pl

FIDESCO
POLSKA

36-10600076-0000330000587925

Bank BPH S.A. Oddział w Warszawie

Al. Jerozolimskie 125/127, 02-017 Warszawa

Stowarzyszenie Kościelne „Emmanuel”

ul. Filtrowa 83 m. 29, 02-032 Warszawa

Kontakt: Przelewy: 

mango, cytryny i  banany, podawane zarówno jak 
ziemniaki jak i jako owoce znane w Europie.

Klimat w  Kpalime jest bardziej przyjazny, po 
zmierzchu temperatura nieco spada. W  czasie pory 
deszczowej nad wzniesieniami rozciągają się mgły.

Ludność
Większość mieszkańców Togo (70%) mieszka na wsi. 

Społeczeństwo jest bardzo młode, 46% mieszkańców 
ma mniej niż 15 lat. Widać to szczególnie rano, gdy na 
ulicach jest mnóstwo dzieci idących do szkoły. W To-
go występuje około 40 grup etnicznych i  obok fran-
cuskiego występuje tu również około 50 języków lo-
kalnych. Ewe i Kaye mają status języków narodowych 
i są nauczane w szkole. Jak wspomniałam, w Kpalime, 
zarówno na ulicach jak i w Centrum Medycznym po-
wszechnie używa się ewe. Dlatego obie z moją francu-
ską towarzyszką pilnie notujemy podstawowe zwro-
ty. Niedawno odkryłyśmy, że w języku ewe imiona są 
związane z dniem narodzin i tak np. jako, że urodziłam 
się we wtorek tutaj zostałabym nazwana Abla. Dodat-
kowo podczas niedzielnej mszy zbierana jest taca we-
dług dnia tygodnia i tak na początku (tanecznym kro-
kiem) podchodzą ci, którzy urodzili się w poniedziałek, 
potem urodzeni we wtorek itd.

Dla mnie fascynujące są tutejsze stroje: niepo-
wtarzalne wzorzyste sukienki i  koszule, foulardy na 
głowach. Również staranne fryzury kobiet przyku-
wają uwagę. Już małe dziewczynki noszą kolczyki. 
W związku z tym, że idąc do szkoły muszą obciąć wło-
sy, to właśnie kolczyki odróżniają je od chłopców.

To co bardzo lubię w mojej pracy to możliwość po-
znania wielu osób, ich historii, trosk, ale też radości. 
Najczęstszymi klientami apteki są matki z dziećmi no-
szonymi na plecach, często z  licznym potomstwem. 
A  jeśli do centrum przyjeżdża rodzina to prym wie-
dzie ojciec, który zarówno płaci za leki jak i wnikliwie 
słucha w  jaki sposób należy przyjmować poszcze-
gólne lekarstwa. Zdarza się, że po młodą matkę i no-
worodka przychodzi cała wielopokoleniowa rodzina. 
A ostatnio do apteki przyszedł młody mężczyzna wy-
kupić leki dla żony i nowo narodzonego dziecka. Po 
czym dumny i szczęśliwy zabrał żonę i dziecko do do-
mu. Takie żywej radości życzę r ównież Wam.

Dziękuję za wsparcie Fidesco w pomocy potrzebu-
jącym.

Pozdrawiam serdecznie!
Ania Kuśmierczyk

togo

dawaliśmy uczniom całkowicie niewidomym. Dla 
tych, którzy z powodu braku wzroku mają ograni-
czone możliwości zawodowe, zdobycie wykształ-
cenia muzycznego może być szczególnie ważne. 
(…) Wśród moich nowo przyjętych uczniów jest 
Boikantsho – 9-letni chłopiec, który zaczyna na-
ukę na fl ecie prostym. Zapowiada się na bardzo 
dobrego ucznia, po paru dniach potrafi ł już za-
grać kilka prostych melodii. Jest też chętny do 
grania: w podskokach przychodzi i wraca z lekcji. 
Na początku myślałem, że trudno będzie się z nim 
porozumieć. Na każde moje pytanie odpowiadał 
z  uśmiechem „Yes”. Myślałem, że to słowo jest je-
dynym angielskim słówkiem, jakie zna. Któregoś 
dnia, po dość długiej lekcji próbowałem się do-
wiedzieć, czy jest zmęczony, czy chce wrócić do 
internatu (hostelu). Gdy się dopytywałem „Ho-
stel?”, odpowiedział „No”. Od tamtej pory inaczej 
patrzę na to jego „Yes” – nie jako na jedyne słowo, 
które potrafi  odpowiedzieć, ale jako na akceptację 
tego co mówię, tego że go uczę; potwierdzenie, 
że podoba mu się całe to granie.”

Na koniec chcielibyśmy Państwu życzyć wszyst-
kiego dobrego w  Nowym Roku, wiele radości 
i  pokoju. Zapewniamy także o  naszej modlitwie 
w Państwa intencjach.

Z wyrazami szacunku
Maria i Maciej Jęczmykowie
Fidesco Polska
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