Biuletyn Ambasady KRL-D w RP
Prezydent Kim Ir Sen i Partia Pracy Korei
(z okazji 58 rocznicy powstania Partii Pracy Korei)
10 października Partia Pracy Korei obchodzi 58. rocznicę powstania.
Z okazji tego święta Koreańczycy z uwielbieniem wspominają Prezydenta Kim Ir Sena i
pełną pochwały historię Partii Pracy Korei, która prowadziła kraj i naród do zwycięstwa i
sławy.
Założenie, wzmacnianie i rozwój Partii Pracy Korei są nierozłącznie związane z osobą
Prezydenta Kim Ir Sena.
W najmroczniejszych i najtragiczniejszych dla Koreańczyków czasach, w okresie
okupacyjnych rządów Japonii, w wieku niewiele przekraczającym dziesięć lat, Kim Ir Sen
wszedł na drogę rewolucji i zdał sobie sprawę, że droga do odrodzenia kraju prowadzi
poprzez organizowanie i rozwijanie antyjapońskiej walki narodowo-wyzwoleńczej i
mobilizację całego narodu. Do organizacji i mobilizacji szerokich warstw obywateli
potrzebny był zorganizowany trzon - partia. Kim Ir Sen uważał budowanie partii za
główną kwestię w rewolucji i naciskał na przygotowanie ideowo-organizacyjnej podstawy
do stworzenia partii. W październiku 1912 roku ogłoszona utworzenie Związku Obalenia
Imperializmu, którego członkami zostali młodzi komuniści nowego pokolenia, wychowani
przez Kim Ir Sena. Założenie Związku stało się nowym historycznym początkiem
rewolucji koreańskiej i prologiem walki o utworzenie partii rewolucyjnej nowego typu.
Program Związku stał się podstawą programu Partii Pracy Korei, zasada niezależności
Związku stała się wiodącą zasadą w budowaniu i działalności Partii Pracy Korei, a
rewolucjoniści nowego pokolenia, wychowankowie Związku, stanowili szkielet Partii.
W ciągu 20-letniej antyjapońskiej walki rewolucyjnej stworzył mocne ideowoorganizacyjne podstawy do stworzenia i umocnienia partii. W trudnej i śmiertelnej walce
został przygotowany trzon rewolucji, osiągnięto prawdziwą jedność oddziału
rewolucyjnego, stworzono cenne rewolucyjne tradycje.
Stworzona w trakcie antyjapońskiej walki rewolucyjnej ideowo-organizacyjna
podstawa i cenne tradycje sprzyjały szybszemu utworzeniu Partii Pracy Korei w
skomplikowanych warunkach odradzającej się Korei (powstała w sierpniu 1945 roku),
oraz błyskotliwemu wypełnianiu swojej misji przez Partię Pracy Korei jako sztabu w
budowaniu nowej Korei.
Po utworzeniu partii Kim Ir Sen prowadził energiczną pracę nad wzmocnieniem i
rozwojem PPK jako partii rewolucyjnej. Uczynił on idee Dżucze niewzruszonymi
przewodnimi ideami tej partii i konsekwentnie wdrożył je w życie w budowaniu partii jako
całości, umocnił partię pod względem ideowo-organizacyjnym, ustanowił jeden system
przywództwa w partii i tym samym przekształcił ją w wysoko zorganizowaną i
zdyscyplinowaną partię walki. Pod jego przywództwem partia osiągnęła jednomyślność z
masami ludowymi, konsekwentnie broniła i reprezentowała niezależne potrzeby i interesy
mas pracujących i w ten sposób przekształciła się w partię masową, zakorzenioną
głęboko w ludowych masach.
Przez 58 lat swego istnienia Partia Pracy Korei odniosła błyskotliwe zwycięstwo w
rewolucji i budowaniu, kierując narodem koreańskim zyskała cenne doświadczenie. W
tym czasie w Korei w skomplikowanych warunkach szła ostra walka: rozpad kraju
spowodowany przez siły zewnętrzne, wywołana przez Amerykanów wojna koreańska,
nieprzerwane akty agresji i intrygi imperialistów, negatywnie zmieniająca się sytuacja
międzynarodowa. Lecz Partia Pracy Korei prowadziła do pomyślnego zakończenia
rewolucji społecznej w dwóch etapach i dwukrotnego odrodzenia, pewnie obroniła
suwerenność kraju i budowała oryginalny socjalizm, w którego centrum znajdują się
masy ludowe.
Na drodze, którą przeszła Partia Pracy Korei, pełną strat i sławnych zwycięstw,
wyraźnie odcisnęły się święte ślady Prezydenta Kim Ir Sena. Wielkie zasługi Partii Pracy
Korei, jej niezwyciężona potęga i wysoki autorytet także związane są z osobą Prezydenta
i dlatego Koreańczycy nazywają Partię Pracy Korei "partią towarzysza Kim Ir Sena"
Również po śmierci Prezydenta Partia Pracy Korei niezmiennie zachowuje swój

charakter i misję jako partia Prezydenta Kim Ir Sena, albowiem przewodzi jej
bezgranicznie wierny dziełu Prezydenta Przywódca Kim Dzong Il.
W przeszłości w wielu krajach wymiana kierownictwa czasami wywoływała komplikacje
w partii, polityczną chwiejność i zmiany. Lecz w Korei nawet po śmierci Prezydenta
utrzymała się polityczna stabilność, armia i naród zjednoczyły się wokół Przywódcy Kim
Dzong Ila i dążą do budowy potężnego, rozkwitającego mocarstwa, doskonale pokonując
trudności. Ukazuje to, że w Korei dawno stworzono ideowo-organizacyjne podstawy partii
i opracowano system przywództwa, co sprzyjało kierowaniu przez Kim Dzong Ila.
Ponad 40 lat temu, gdy rozpoczął on swoją pracę w Komitecie Centralnym Partii Pracy
Korei, nosił się z zamiarem przekształcenia partii w partie wodza i dokładał wszelkich
starań, aby to urzeczywistnić. Antyjapońskiej tradycje rewolucyjne stworzone pod
przywództwem Prezydenta uczynił jedynymi tradycjami rewolucyjnymi Partii Pracy Korei i
kierował partią tak, aby uzbroiła się w rewolucyjne idee wodza i działała jak jedność pod
przywództwem wodza. W drugiej połowie lat 90. sprzeciwił się zaciętym intrygom
koalicyjnych sił imperialistów, które miały na celu izolację i zdławienie KRLD, prowadził
oryginalną praktykę songun, będącą realizacją idei Dżucze, stworzono rękojmię dla
obrony koreańskiego socjalizmu zbudowanego przez Prezydenta, a także dla ukończenia
jego dzieła.
Dzięki przywódcy Kim Dzong Ilowi, reprezentującego w ideach, przywództwie i
postawie Prezydenta Kim Ir Sena, Partia Pracy Korei wiecznie będzie słynąć jako partia
Prezydenta Kim Ir Sena.

