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Ludzkość wiecznie szanuje Prezydenta Kim Ir Sena 

   Prezydent Kim Ir Sen otrzymał ponad 165920 prezentów z zagranicy. Oznacza to, że 
otrzymywał po 2910 prezentów rocznie, 243 miesięcznie, 8 jednego dnia. 
    Nie ma chyba drugiego przywódcy państwa, który otrzymałby tyle prezentów. 
    Prezydent Kim Ir Sen był wyzwolicielem narodu koreańskiego, twórcą socjalistycznej 
Korei i największym z największych na świecie. Stworzył Idee Dżucze, uznane idee 
przewodnie naszych czasów, był inicjatorem i przywódcą dzieła przekształcenia świata w 
niepodległy, co stanowi główny nurt współczesności. Otoczył wszystkich wielką miłością, 
a ludzie oczarowani jego czynami kochali go i szanowali z całego serca. 
    Takiemu oto człowiekowi - od dnia odrodzenia Korei w sierpniu 1945 roku, do dzisiaj, 
czyli przez okres prawie 60 lay - ludzie z całego świata przynosili dary serca. Wśród 
darczyńców są przywódcy partyjni i państwowi, działacze kręgów politycznych, 
społecznych i przemysłowych ze 169 krajów, Koreańczycy mieszkający za granicą i w 
Korei Południowej. W kwietniu tego roku liczba wszystkich prezentów przekroczyła 
165920 sztuk. 
    Liczba ta zaskakuje, lecz większe wrażenie wywołuje fakt, że nawet po śmierci 
Prezydenta Kim Ir Sena (zmarł 8 lipca 1994 roku) napływają prezenty. 
    Miesiąc po śmierci Prezydenta Kim Ir Sena delegacja chińska przyjechała do KRL-D z 
prezentem mówiącym o tym, że na zawsze pozostaje On w sercach wszystkich 
Chińczyków. Absolwentki 7-mej klasy haftu Żeńskiego Centrum Szkoleniowego nr 2 w 
Canakry w Gwinei wyhawftowały złoto-srebrnymi nitkami prezent z okazji setnego dnia 
od Jego śmierci i powiedziały, że historia ludzkości zna wielu wybitnych ludzi, lecz nie ma 
drugiegi tak wielkiego wodza cieszącego się szacunkiem ludzi pracy całego swiata i 
wiecznie żyjącego w sercach ludzi jakim był Prezydent Kim Ir Sen. 
    W zeszłym roku z okazji urodzin Prezydenta Kim Ir Sena przysłano z zagranicy wiele 
prezentów. Wśród nich: obraz olejny "Portret Wielkiego Wodza Towarzysza Kim Ir Sena", 
waza kryształowa, metaloplastyka "Wieża Nieśmiertelność", zwój z obrazem "Obfite 
płoty", nefrytowy "Szczęśliwy kraj", obraz malowany złotą farbą "Tańcząca dziewczynka", 
miedziany "Żuraw stąpa na żółwia" i inne. Szwajcarski Komitet Poparcia Zjednoczenia 
Korei przysłał ołowiany czajniczek. Rządowa delegacja do spraw kontaktów kulturalnych 
Mongolii podarowała kryształową wazę w kolorze ciemnoniebieskim ze złotymi ozdobami i 
pięknym kwiatem. Jeden z mieszkańców Hongkongu przysłał w prezencie złotą figurkę pt. 
"Koń", wyobrażającą białego konia z pamiętników Prezydenta Kim Ir Sena "W wirze 
stulecia", która na jego specjalne zamówienie wykonali mistrzowie chińskiej sztuki 
użytkowej. 
    Wszystkie te bezcenne prezenty można oglądać na Wystawie Przyjaźni Między 
Narodami u ponóża malowniczych gór Myohyang. Szczególne wrażenie na zwiedzających 
wywierają prezenty - ponad 150 - przysłane po smierci Prezydenta Kim Ir Sena. 
    Oto wpisy do księgi pamiątkowej na Wystawie: 
    "...wprost zadziwiające. Wiele słyszałem i czytałem o nieśmiertelności Prezydenta Kim 
Ir Sena, ale dopiero oglądając prezenty przysłane po jego śmierci zrozumiałem sens 
słowa "nieśmiertelność" 
    "...ze wszystkich przywódców państw tylko Prezydent Kim Ir Sen otrzymał prezenty po 
śmierci..." 
    "...oglądając prezenty przysłane Kim Ir Senowi po jego śmierci lepiej zrozumiałem, że 
żyje on wiecznie w sercach ludzi na całym świecie..." 
    "...Prezydent Kim Ir Sen jest największym z największych i cieszy się wiecznym 
szacunkiem całej ludzkości..." 

 


