Biuletyn Ambasady KRL-D w Polsce
Bohaterska Kim Jong Suk żyje w pamięci narodu
W Koreańskiej Republice Ludowo-Demokratycznej wiele miejsc i obiektów otrzymało
imię Kim Jong Suk: powiat, Instytut pedagogiczny, żłobek i wiele innych. Na Górze
Teasong, niedaleko stolicy KRLD - Phenianu, gdzie znajduje się Cmentarz Poległych
Rewolucjonistów, stoi popiersie bohaterskiej Kim Jong Suk (1917-1949). W rocznice jej
urodzin (24 grudnia) i śmierci (22 września) wiele osób przychodzi tutaj z bukietami
kwiatów - zarówno w dni świąteczne, jak i powszednie.
Poświecono jej wiele utworów, w tym powieści, filmy, naród śpiewa o niej piosenki.
Jednym słowem, wszyscy Koreańczycy żywią głęboki szacunek dla Kim Jong Suk.
W północnym rejonie Korei i w północno-wschodnim rejonie Chin, które stanowiły
główną arenę działań Koreańskiej Armii Ludowo-Rewolucyjnej w okresie 15-leniej
zbrojnej walki antyjapońskiej, do dnia dzisiejszego zachowały się drzewa z napisami:
„20-milionowy naród, Kim Ir Sen, Kim Jong Suk. Przywódcy walki o niepodległość Korei",
„Kobieta-przywódca w wojnie antyjapońskiej na Górze Paektu Kim Jong Suk - największa
bohaterka, która narodziła się w Korei", „Niech żyje kobieta-przywódca Kim Jong Suk
niosąca słoneczne promienie Kim II Sena".
Świadczą one o głębokim szacunku i poważaniu, które okazywali jej żołnierze z KALR
w okresie partyzanckiej walki antyjapońskiej.
Kim jest bohaterska Kim Jong Suk?
Kim Jong Suk urodziła się i wychowała w najbardziej ponurym dla Koreańczyków
okresie - japońskiej okupacji militarnej (1905-1945). W dzieciństwie, po stracie rodziców,
przeprowadziła się z Hoeryong na północy Korei do północno-wschodniego rejonu Chin.
Tam wkroczyła na drogę antyjapońskiej walki zbrojnej prowadzonej przez Przywódcę Kim
II Sena, co stanowiło jej największy sukces. Doświadczona w Dziecięcej Awangardzie i
Związku Młodzieży Komunistycznej, Kim Jong Suk, po spotkaniu z Przywódcą Kim Ir
Senem, w 1935 roku wstąpiła w szeregi Koreańskiej Armii Ludowo-Rewolucyjnej.
Od tej chwili słynęła jako legendarna bohaterka, dalekowzroczna, przenikliwa,
odważna, doskonały strzelec i taktyk.
Chrzest bojowy przeszła broniąc bazy partyzanckiej w Chechangzi. Biorąc udział w
setkach walk, zawsze wychodziła z nich zwycięsko dzięki niezrównanej odwadze i
waleczności. Od Przywódcy Kim Ir Sena często otrzymywała ważne zadania polityczne,
jako utalentowany dowódca i mądry pracownik polityczny. Jej wyłączną zasługą jest
wykonanie takich zadań strategicznych jak rozszerzenie i rozwój ruchu Związku
Odrodzenia Ojczyzny, przyspieszenie przygotowań do utworzenia partii i powstania
ogólnonarodowego i wiele innych.
Z pełnym przekonaniem - niewyobrażalny jest los Ojczyzny i rewolucji bez
zapewnienia bezpieczeństwa dowództwa - Kim Jong Suk z pełnym poświęceniem w walce,
pod gradem kul pomyślnie broniła Dowództwa Rewolucji.
A po odrodzeniu się Ojczyzny w okresie budowy nowego społeczeństwa spełniła swój
dług bojownika.
W odrodzonej Ojczyźnie pomagała Prezydentowi Kim Ir Senowi przy tworzeniu partii,
państwa, budowaniu armii. Miała w tych dziedzinach wielkie zasługi.
Przebywając zawsze wśród ludzi wyjaśniała idee i praktykę Prezydenta Kim Ir Sena.
Dniami i nocami, bez odpoczynku, wprowadzała je w życie. W odrodzonej Ojczyźnie żyła
tylko 4 lata. Lecz ludzie zachowali w pamięci spotkania z nią i wszędzie na koreańskiej
ziemi istnieją jej ślady.
Jej towarzysze broni często wspominają ją ze łzami w oczach. Mimo że Kim Jong Suk
zmarła w wieku 32 lat, wszystko co najcenniejsze oddała dla odrodzenia Ojczyzny i
wyzwolenia narodu, za co spotkało ją wiele kłopotów. Żyła dla Ojczyzny i narodu, i
swoich rewolucyjnych towarzyszy.
Największą zasługą Kim Jong Suk jest to, że urodziła i wychowała kontynuatora działa
Prezydenta Kim Ir Sena - wybitnego przywódcę Korei Kim Jong Ila.
Pomimo wielu zajęć pomagała Prezydentowi Kim Ir Senowi w jego dziele, wyrabiała w
Kim Jong Ilu cechy i charakter wielkiego człowieka: gorącą miłość do człowieka, Ojczyzny

i narodu, szlachetną moralność, niezłomna wole i śmiałość, skromność i wrażliwość.
Bez bohaterskiej Kim Jong Suk nie można sobie wyobrazić wielkiej osobowości Kim
Jong Ila, prowadzącego Koreę drogą zwycięstwa i chwały.
Kim Jong Suk pozostawiła wielki ślad we współczesnej historii Korei i położyła
nieocenione zasługi wobec narodu koreańskiego.
l dlatego Koreańczycy zachowują ją w pamięci mimo, że od jej śmierci minęło ponad
50 lat.

