
Przeprowadziłem rozmowę z ks. Markiem Królem, który był na misjach w Papui-Nowej Gwinei. 

Dowiedziałem się o życiu na misjach ale nie tylko. 

D.K) Jak wyglądają przygotowania do wyjazdu na misje?  

   ks) Przygotowania do wyjazdu na misje mają dwa etapy wczesny i bezpośredni. Etap pierwszy 

(wczesny) to 10 miesięczny kurs misyjny, który zawiera w sobie naukę języka, historii, kultury i religii 

świata oraz medycynę tropikalną. Etap bezpośredni obejmuje dwa miesiące przed udaniem się do kraju 

misyjnego i jest całkowicie ukierunkowane na kraj.  

D.K)Dlaczego wujek wybrał drogę misyjnego?  

  ks) Znajomość wielu misjonarzy, fascynacja religiami i kulturami świata skłoniła mnie do podjęcia 

decyzji, aby pójść w ślady moich przyjaciół, by głosić Ewangelię, tam gdzie brakuje księży.  

D.K)Dlaczego akurat Papua Nowa Gwinea?  

   ks) To był przypadek. Pierwotnie moim wyborem była Namibia. Niestety ze względu na brak 

pozwolenia na pracę poproszono mnie o wyjazd do Papui Nowej Gwinei.  

D.K) Jak wygląda życie w Papui-Nowej Gwinei?  

   ks) Życie w Papui-Nowej Gwinei jest inne niż życia Europejczyków. Mieszkańcy tego kraju są bardzo 

silnie związani z naturą dlatego, że życie codzienne odzwierciedla klimat, pory roku i region. Jest ono w 

całości oparte na tym, co w danym czasie dzieje się z naturą 

D.K) Jak Papuasi zareagowali na białego człowieka?  

  ks) Papuasi respektują wszystkich przybyszów, ale pozwolą im poznać tylko pewne elementy ich 

prywatnego życia. Z natury są życzliwi. Biały misjonarz jest dla nich znakiem innego lepszego życia 

D.K) Czy trudno było się porozumieć?  

  ks) Największym problemem w komunikacji jest wielość języków. W mojej parafii rozmawiano w 4 

językach. Pomocą było to, że kolonizatorzy stworzyli dwa duże języki: 

-Motu  

-Pidgin 

D.K) Co najbardziej wujka zachwyciło?  

  ks) Najbardziej zachwycający są ludzie, którzy od samego początku przyjęli nas jak część swoich 

plemion. Dzięki temu miałem okazję poznać ich kosmologię.  

D.K) Co było najbardziej fascynujące?  



   Najbardziej fascynująca jest koncepcja człowieka który z jednej strony jest indywidualną jednostką, a 

z drugiej strony istnieje tylko ze względu na plemię 

D.K) Jaka była najbardziej nietypowa potrawa?  

   Najbardziej nietypową a zarazem najlepszą potrawą jest tak zwane (mumu) jest to świnia owinięta w 

liście paproci i traw nafaszerowana słodkimi ziemniakiem i bananami w całości pieczona na rozgrzanych 

kamieniach w ziemi 

D.K) Czym się wujek aktualnie zajmuje?  

   Obecnie pracuje w Stanach Zjednoczonych Ameryki w stanie Colorado w amerykańskiej parafii oraz 

kontynuuje badania na temat kultur Melanezyjskich i polinezyjskich. 


