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Partia Pracy Korei – 60 lat zwycięstwa i chwały  

      10 października 2005 roku Partia Pracy Korei – rządząca partia socjalistycznej Korei - 

obchodzi sześćdziesięciolecie istnienia. Powstanie PPK stało się historycznym etapem 

wpływającym na radykalną zmianę w kształtowaniu losu narodu koreańskiego. Wszystkie 

zwycięstwa, osiągnięcia i zachwycające realia w tym kraju są związane z tym 

wydarzeniem. 60 lat Partii Pracy Korei to kronika wytyczania oryginalnej drogi budowania 

rewolucyjnej partii w epoce samodzielności pod sztandarem idei Juche, wielka kronika 

stworzenia światowego przykładu budowania socjalistycznego w warunkach 

najtrudniejszej walki i bohaterskiej epopei walki antyimperialistycznej, pełna chwały 

kronika kamienia węgielnego wiecznych fundamentów.  

      60 lat PPK to historia działalności rewolucyjnej Prezydenta Kim Il Sung i Przywódcy 

Kim Jong Ila.  

      Kim Il Sung w młodości wszedł na drogę rewolucji, stworzył „Związek obalenia 

imperializmu” jako awangardę rewolucjonistów koreańskich i w ten sposób rozpoczął 

budowanie rewolucyjnej partii Juche. Przez ponad 20 lat prowadził rewolucyjną walkę 

antyjapońską, pomyślnie umacniając ideowo-organizayjną podstawę do budowania partii. 

Posiadając tak głębokie i mocne korzenie Partia Pracy Korei powstała zaraz po odrodzeniu 

ojczyzny (sierpień 1945 roku) i od pierwszego dnia swojego istnienia mogła doskonale 

wypełniać swoją misję i rolę przewodniej siły narodu koreańskiego. Prezydent Kim Il 

Sung założył Partię Pracy Korei i do ostatnich chwil swojego życia, przez prawie pół wieku, 

z pełną energią pracował nad jej umocnieniem, zwiększeniem jej roli, zwycięskim 

marszem dzieła Juche. Na trudnej i pełnej chwały drodze PPK utrwalone są niezatarte 

ślady Prezydenta, niepokonana potęga i wysoki prestiż PPK, co jest niewyobrażalne w 

oderwaniu od imienia Prezydenta. Przewodniczący Kim Jong Il jest liderem PPK od ponad 

40 lat. W połowie lat 60. rozpoczął pracę w aparacie Komitetu Centralnego Partii Pracy 

Korei. Ujawniając nieprzeciętny umysł i wybitne polityczne zdolności, osiągnął całkowitą 

jedność ideową wewnątrz partii, a także zjednoczenia jej w monolit i tym samym 

znacznie zwiększył kierowniczą rolę partii. Po śmierci Prezydenta Kim Il Sunga (lipiec 

1994 roku) PPK pod przywództwem Kim Jong Ila, jako partia kimirsenowska, niezmiennie 

urzeczywistniająca idee i dzieło Prezydenta, zachowała swój charakter i sławi swoją 

niezwyciężoną potęgę, prowadząc oryginalną politykę songu*.  

      Przez 60 lat Partia Pracy Korei kroczyła po najbardziej oryginalnej i właściwej drodze, 

zawsze zwyciężała i położyła wielkie zasługi wobec historii.  



      Minione 60 lat, pełne trudności i kłopotów, Partia Pracy Korei – bez błędów w 

wyborze linii i bez wahań – szła prostą drogą zwycięstwa, albowiem kierowała się tylko 

ideami Juche; samodzielnie i twórczo rozwiązała wszystkie problemy. W latach 60., kiedy 

wiele partii socjalistycznych, zarażonych epidemią współczesnego rewizjonizmu 

przeżywało kłopoty oraz w czasach eskalacji rozpadu rządzących partii socjalistycznych w 

ZSRR i krajach Europy Wschodniej, Partia Pracy Korei bez wahania kontynuowała 

zwycięski marsz drogą samodzielności. W każdym okresie i na każdym etapie rozwoju 

rewolucji PPK rozwijała najwłaściwszą linię i politykę, organizowała i mobilizowała 

szerokie warstwy społeczeństwa aby wypełnić skomplikowane i trudne zadania społeczne 

i ekonomiczne. I w ten sposób pomyślnie poradziła sobie z tymi zadaniami. Zakończyła 

dwa etapy rewolucji społecznej (antyimperialistyczna, antyfeudalna rewolucja 

demokratyczna, rewolucja socjalistyczna), w czasie trzyletniej wojny koreańskiej (1950-

53 r.) rozbiła „mit o potędze” Stanów Zjednoczonych i rozsławiła na cały świat 

bohaterskiego ducha Korei. Po wojnie, na koreańskiej ziemi, pozostała jedynie ruina. 

Amerykanie twierdzili, że Korei „nie wystarczy nawet i stu lat, aby stanąć na nogi”. 

Jednak po kierunkiem Partii Pracy Korei Koreańczycy w ciągu trzech lat wypełnili zadanie 

powojennej odbudowy, dokonali uprzemysłowienia kraju w ciągu 14 lat. Innym krajom 

zajmowało to setki lat. Pomyślnie zrealizowała kilka etapów socjalistycznego budowania, 

a na ziemi koreańskiej, gdzie wcześniej panowały bieda i niedostatek, przyjęty został 

koreański oryginalny ustrój socjalistyczny i zbudowano niezależne w polityce, 

samodzielne ekonomicznie i zdolne do samoobrony mocarstwo socjalistyczne. Dzięki 

mądremu przywództwu Partii Pracy Korei, w latach 90. Koreańska Republik Ludowo-

Demokratyczna pokonała poważny kryzys wywołany wściekłą, militarno-polityczną presją, 

sankcjami gospodarczymi imperialistycznych koalicyjnych sił pod wodzą Stanów 

Zjednoczonych, oraz katastrofalnymi klęskami żywiołowymi; wzniosła hasło budowania 

potężnego rozkwitającego mocarstwa, a wystrzeliwując sztucznego satelitę ziemi i 

ogłoszeniem, że posiada broń jądrową rozsławiła na cały świat swoją potęgę państwową.  

      W ciągu 60 lat Partia Pracy Korei doskonale określiła los narodu, kierując się dewizą 

„Kłaniać się narodowi jak niebu”, prowadząc politykę zaufania i miłości do narodu.  

      Ta dewiza ma odbicie w całej linii i polityce Partii Pracy Korei, w haśle „Służę 

narodowi !”, w jej godle – młocie, sierpie i pędzlu.  

      Obecnie naród koreański absolutnie ufa PPK jako swojemu politycznemu przywódcy i 

„partii-matce”, całkowicie zawierza jej swój los i z oddaniem popiera jej przywództwo. 

Niepodzielne jedność partii i narodu – oto prawdziwa twarz Koreańskiej Republiki 

Ludowo-Demokratycznej. Wspaniała historia Partii Pracy Korei doskonale jest 

kontynuowana przez wybitnego następcę, Sekretarza Generalnego PPK Kim Jong Ila.  



      Chwała Partii Pracy Korei, prowadzącej dzieło samodzielności, dzieło socjalizmu mas 

ludowych do zwycięstwa.  

   

* Songun – umacniać jak monolit własne siły rewolucji, pewnie bronić Ojczyzny i usilnie 

rozwijać socjalistyczne budowanie jako całość, uznając kwestię militarną za 

najważniejszą w działalności państwowej, a Armię Ludową jako główny oddział rewolucji.  

 


