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Dzisiaj my urzeczywistniamy wielkie dzieło – dzieło
budowy potężnego i rozkwitającego socjalistycznego
państwa. I w tym procesie bardzo ważne jest, by wcielać
w życie patriotyzm Kim Jong Ila.

Wcześniej, posługując się podawanymi mi już 
przypadkami, poważnie mówiłem o patriotyzmie 
Kim Jong Ila. Jednak, niestety, nasze kierownicze kadry
na razie nie posiadają głębokiego zrozumienia patrio-
tyzmu Kim Jong Ila oraz nie umieją prawidłowo, meto-
dycznie i efektywnie poprowadzić pracy mającej na celu
wcielenia go w praktyce.

Akcentujemy patriotyzm Kim Jong Ila nie dlatego,
aby wykrzykiwać jego idee jak hasła, czy nieść go jak
sztandar. Naszym celem jest, aby kadry kierownicze,
członkowie partii, wszyscy ludzie pracy zapoznali się ze
wspaniałymi wzorcami patriotyzmu prezentowanymi
osobiście przez wielkiego Kim Jong Ila i konsekwentnie
zastosowali go w swojej działalności w imię budowania
bogatej i potężnej Ojczyzny.

Towarzysz Kim Jong Il - niezrównany patriota. Jak
nikt inny gorąco kochał swoją Ojczyznę i naród, poświę-
cił całe swoje życie sprawie pomnażania bogactwa i po-
tęgi Ojczyzny, jej rozkwitowi i szczęściu narodu,
dokonał nieśmiertelnych czynów, które, jako nieprze-
mijające stronice weszły do historii Ojczyzny.

W jego sercu zawsze, gdzie by się nie znajdował, jak
świętość zachowywały się obrazy ukochanej Ojczyzny
i narodu.

Widząc gęste lasy i przestrzeń wspaniale uporząd-
kowanych pól, rysował w myślach jutrzejszy dzień Oj-
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czyzny wróżący dostatek, potęgę i rozkwit, przyszłe
szczęście naszego narodu, którym pokolenia będą się
delektować i cichutko, z serdecznością mówił jakby do
siebie: „zielone góry”, „zielone pola”. A w podróżach
zagranicznych zdarzało się, że całkowicie opanowany
tęsknotą za daleką Ojczyzną i swoim narodem, z wiel-
kim przejęciem wołał: „nasza Ojczyzna!”, „nasz
naród!”. Widząc w trakcie jakiejś inspekcji góry z rzadko
rosnącymi drzewami, z bólem serca, z przejęciem opo-
wiadał: z dawien dawna nasz kraj nazywał się i nazywa
„wyszytą jedwabiem przepiękną ziemią rozciągniętą na
trzy tysiące ri”, co znaczy, że powinniśmy lepiej zagos-
podarowywać nasz kraj rodzinny, jak przystoi „wyszytej
jedwabiem przepięknej ziemi” w epoce Partii Pracy
i przekazać ją w takim stanie naszym potomkom. A zo-
baczywszy wokół miejsca dyslokacji jednostki wojskowej
góry obsadzone drzewami, o które dbają ręce żołnierzy
Armii Ludowej, cieszył się bezgranicznie i wysoko oce-
niając poczucie patriotyzmu żołnierzy przyznawał im
wysoki tytuł – „jednostka patriotów”. Zobaczywszy przy-
tulną wioskę i koszary tonące w morzu moreli i kaki, ra-
dośnie się uśmiechając, z rozrzewnieniem nazywał je po
ludowemu: „Wioska z morelami”, „Kompania z drze-
wami kaki”.

Od pierwszych dni swojej działalności rewolucyjnej,
uskrzydlony twardym postanowieniem bycia gospoda-
rzem odpowiedzialnym za sprawę rewolucji koreańskiej,
poświęcił całe swoje życie, całego siebie, sprawie obrony
socjalistycznej Ojczyzny i sławienia jej godności, do
ostatnich minut swojego życia szedł i szedł drogą pat-
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riotycznego, pełnego poświęcenia służeniu Ojczyźnie
i narodowi.

Walka w obronie socjalistycznej Ojczyzny była naj -
bardziej zaciętą konfrontacją z koalicyjnymi siłami
imperializmu, bezprecedensową w historii naj bez -
względ niejszą bitwą. Aby pokonać trudną, ciężką
sytuację, która wytworzyła się w Ojczyźnie i obronić Oj -
czyznę, Towarzysz Kim Jong Il wszedł na drogę walki na
śmierć i życie – na nielekki marsz Songun.

O tym, jaką ciężką drogę przeszedł on z patriotycz-
nym poświęceniem w imię obrony socjalistycznej Oj-
czyzny, jednoznacznie świadczy jego jedyna watowana
kurtka, którą nosił już od okresu „Trudnego marszu” do
ostatnich dni swojego życia. O ile pamiętam, pewnego
roku, on, nie bez wzruszenia wspominając dni, kiedy
przezwyciężył ciężkie próby, nagle zaczął opowiadać
o swojej watowanej kurtce, którą właśnie miał na sobie.
Z przejęciem mówił: tę watowaną kurtkę zacząłem
nosić od tego czasu, gdy po utracie kochanego wodza
weszliśmy na drogę „Trudnego marszu”; nie mogę za-
pomnieć tej ciężkiej historii i dlatego teraz nie zdejmuję
jej; ta watowana kurtka, powiedziałbym, jest symbolem
rewolucji Songun. Wszyscy wiedzą, że watowana kurtka
staje się coraz cieńsza, jeśli nosić ją przez długi czas i nie
chroni przed mrozem. A on w takiej cienkiej kurtce nie
tyle myślał o przenikliwym chłodzie i mrozie, co rozpalał
się gorącym poczuciem obowiązku stania na straży Oj-
czyzny. I ponad dziesięć lat chodził w tej jedynej wato-
wanej kurtce, i przejawiając żelazną wolę i ponadludzką
energię, odwiedzał najdalsze posterunki obrony Oj-
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czyzny oraz otaczając troską swoich żołnierzy wykuwał
z nich śmiałków gotowych walczyć z przeciwnikiem
w myśl zasady „jeden przeciwko stu”. W srogie śnieżne
zamiecie szedł i szedł do żołnierzy pokonując stromą
przełęcz Chol oraz góry Osong i przecinając fale wzbu-
rzonego morza płynął na wyspę Cho. Te i wszystkie inne
wysunięte posterunki obrony Ojczyzny będą świadkami
jego patriotycznego poświęcenia w marszu Songun.

Dzięki jego mądremu przywództwu nasza Ojczyzna
pozbawiona przed stu laty swojej państwowości w wy-
niku słabości jej sił militarnych, teraz demonstruje przed
całym światem swój imponujący wizerunek jako świato-
wej potęgi militarnej, posiadającej niezwyciężone siły
wojenne, o czym można było się przekonać podczas nie-
dawnej parady wojskowej poświęconej 100-leciu uro-
dzin Towarzysza Kim Il Sunga. Refleksje związane
z marszem Songun poprowadzonym przez Towarzysza
Kim Jong Ila odpowiedzialnego za los Ojczyzny i na-
rodu przywodzą głębokie myśli o tym, jak cenny i szla-
chetny jest jego duch patriotyzmu jako obrońcy naszego
kraju, naszej Ojczyzny.

Całe życie z płomiennym uczuciem patriotyzmu po-
konywał trudne szlaki. Wielki marsz jego pełnego po-
święcenia i patriotyzmu stał się źródłem odnowienia
wizerunku naszej Ojczyzny i kamieniem węgielnym dla
budowy bogatej i potężnej Ojczyzny.

Stojąc w surowych warunkach u steru walki w obro-
nie socjalizmu nakreślił wielki projekt budowy potęż-
nego i rozkwitającego państwa socjalistycznego
i mądrze kierował jego realizacją. Dzięki jego energicz-
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nemu przywództwu wszystkie grunty użytkowe w kraju
zostały uporządkowane, jak przystoi to w gospodarce
socjalistycznej, w wielu rejonach zbudowano kanały
wodne, wioski przybrały obraz, jak to się mówi, socja-
listycznej feerii. Oprócz tego wyrósł cały las nowoczes-
nych przedsiębiorstw przemysłu ciężkiego i lekkiego,
zgodnie z wymaganiami nowego stulecia zmodernizo-
wano już istniejące zakłady przemysłowe, wszędzie
wzniosły się monumentalne budowle dla pomnażania
bogactwa i potęgi Ojczyzny, dla jej rozkwitu i szczęścia
następnych pokoleń.

Proces wdrażania technologii CNC (sterowanie nu-
meryczne przy użyciu komputera) zapoczątkowujący
naszą rewolucję przemysłową w nowym stuleciu poka-
zuje nam, jak wysoki poziom osiągnął patriotyzm Towa-
rzysza Kim Jong Ila. I obecnie w moim sercu
przechowuję obraz Towarzysza Kim Jong Ila, gdy
w styczniu 2010 roku z wielkim przejęciem wspominał
o dniach, kiedy z wielkimi emocjami przyszło mu opo-
wiadać o technologii CNC urzędnikom niemającym
w tym czasie wyobrażenia o tej nowości i pomagać im
wykonać pierwsze kroki we wdrożeniu technologii
CNC. Pomimo, że to był czas ciężkich doświadczeń na-
szej Ojczyzny i on wtedy wiele myślał o problemach ży-
ciowych narodu cierpiącego z powodu braków
w zaopatrzeniu w żywność, to przeznaczył duże sumy
pieniędzy na wdrożenie technologii CNC, dzięki czemu
w przyszłości wzrośnie bogactwo i potęga Ojczyzny.
Dusza jego płakała wtedy nie zwykłymi, lecz krwawymi
łzami. To, że na ten cel wydzielił poważne sumy ze
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skarbu państwa, było największą odwagą i najlepszym
wyborem Towarzysza Kim Jong Ila jako patrioty, kieru-
jącego się dążeniem zwiększania siły naszej Ojczyzny
i pokazania światu pełnej godności twarzy Ojczyzny,
a nie po prostu kupowaniem za granicą błyszczących
maszyn. Prawdę mówiąc, nie ma bardziej patriotycz-
nego czynu niż zwiększenie sił przyczyniających się do
wzrostu bogactwa i potęgi Ojczyzny, jej rozwoju. Po-
tężna siła to gwarancja obrony Ojczyzny i wiecznego
szczęścia nadchodzących pokoleń. Za każdym razem
słuchając pieśni „Przebij najwyższe szczyty” Towarzysz
Kim Jong Il płakał przypominając sobie historię wdra-
żania technologii CNC i trudną drogę, którą przeszedł,
i duchowe przeżycia tamtych dni. Te łzy zaprawdę były
gorącymi łzami patrioty.

Wiekowe przemiany dokonane w naszym kraju
i pełna chwały rzeczywistość rozkwitającej Korei epoki
Songun, zwiększającej swoją potęgę, to bezcenne owoce
przyniesione przez idee patriotyzmu Towarzysza
Kim Jong Ila.

Jego miłość do socjalistycznej Ojczyzny i narodu
była bardziej płomienna od ognia, jego poświęcenie dla
służby sprawie pomnażania bogactwa i potęgi Ojczyzny,
jej rozkwitu, szczęścia narodu, pochodziło od absolutnej
wiary w swój naród, niezłomnej wiary w słuszność
ustroju socjalistycznego i zwycięstwo dzieła socjalizmu.
Bez zaufania nie ma miłości i nie ma poświęcenia. Tylko
na gruncie twardej wiary może narodzić się prawdziwa,
gorąca miłość i poświęcenie – gotowość oddania siebie
samego. Na świecie nie ma narodu lepszego od naszego
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– w tych słowach Towarzysza Kim Jong Ila wyraża się
twarda wiara w nasz naród. Zobaczymy, kto będzie się
śmiał ostatni – z takim przekonaniem wierzył on w zwy-
cięskie jutro Ojczyzny. Wierzył on w swój naród jak
w samego siebie; twardo wierzył w zwycięską przyszłość
naszej Ojczyzny. I zawsze, zachowując najgorętszą mi-
łość do Ojczyzny i narodu, kontynuował swoją drogę
pełnego poświęcenia służeniu ich sprawie.

Jego płomienna miłość do Ojczyzny i narodu, goto-
wość z poświęceniem im służyć, biorą swoje źródło także
w poczuciu jego najwyższej misji. Jak świętość zachowy-
wał poczucie głębokiej samoświadomości i swojej wyso-
kiej misji – poczucie odpowiedzialności za los Ojczyzny,
którą przekazał mu Towarzysz Kim Il Sung i za los na-
rodu, który powierzył mu Wódz. To święte poczucie
swojej misji pozwoliło mu z silną wolą walki na śmierć
i życie wejść na drogę Songun i z najgorętszą miłością
do Ojczyzny i narodu poświęcić całego siebie sprawie
pomnażania bogactwa i potęgi Ojczyzny, jej rozkwitu,
sprawie szczęścia narodu.

Patriotyzm Towarzysza Kim Jong Ila, którym żył
i który wcielał w praktyce to najszlachetniejszy patrio-
tyzm, o którym można mówić tylko w połączeniu z dro-
gim imieniem Kim Jong Ila zarówno pod względem
treści, jak i jego wielkiej żywotności. 

I dlatego, gdy sprawa dotyczy patriotyzmu mówię nie
o patriotyzmie w ogóle, a o patriotyzmie Kim Jong Ila –
takim, jaki troskliwie przechowywał w swoim sercu i wcie-
lał w życie dla obrony naszej Ojczyzny i pomnażania jej
bogactwa i potęgi.
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Patriotyzm Kim Jong Ila to najwyższe ucieleśnienie
socjalistycznego patriotyzmu.

Patriotyzm Kim Jong Ila to w swej istocie najgoręt-
sza, płomienna miłość do naszej socjalistycznej Oj-
czyzny, do naszego narodu, to najaktywniejsze, pełne
poświęcenia służeniu sprawie pomnażania bogactwa
i potęgi socjalistycznej Ojczyzny, jej rozkwitu, szczęścia
narodu. To prawdziwy patriotyzm, którego nosiciele
biorą w swoje objęcia wszystko w naszej Ojczyźnie,
nawet każde źdźbło trawy i każde drzewko ogrzewając
je swoim gorącym oddechem.

Patriotyzm Kim Jong Ila bazuje na uszlachetniają-
cym spojrzeniu na Ojczyznę.

Już dawno Towarzysz Kim Jong Il w swoim klasycz-
nym dziele „Ojczyzna” sławi: „Nasza Ojczyzna jaśnieje
niczym promienie słoneczne, a objęcje Ojczyzny to tym
samym co objęcje Towarzysza Kim Il Sunga”, i objaśnił
głęboką myśl, że dla naszego narodu, Ojczyzna i Wódz
są tym samym, a troska Ojczyzny to troska Wodza. Oj-
czyzna nie jest tylko zwykłym miejscem z górami i rze-
kami, w którym się urodziłeś i wyrosłeś, Ojczyzna
powinna być miejscem, które gwarantuje prawdziwe
życie dla ludu oraz nachodzących pokoleń w wiecznej
szczęśliwości i dobrobycie, jest to możliwe dzięki trosce
Wodza. Prawdziwe życie ludzi i wieczne szczęście nad-
chodzących pokoleń mogą być stworzone i rozkwitnąć
wyłącznie w kraju kierowanym przez Wodza, który
szczerze kocha Ojczyznę i naród i z poświęceniem,
całym sobą służy ich sprawie. Los Ojczyzny i narodu jest
nie do wyobrażenia bez ich Wodza; on go broni i gwa-
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rantuje go. Dlatego właśnie pełna poświęcenia służba
Ojczyźnie jest tym samym co lojalność wobec Wodza,
która jest najwyższym wyrazem patriotyzmu.

Patriotyzm Kim Jong Ila opiera się na szlachetnym
postrzeganiu swego ludu, którego wyraziciele kłaniają
się ludowi jak niebu.

„Kłaniać się ludowi jak Niebu” – to była życiowa
dewiza Towarzysza Kim Jong Ila. Twierdził: jeśli na
świecie istnieje jakaś wszechmocna istota, to nie jest nią
żaden bóg, a lud. Istnieje i kraj, i Ojczyzna, ponieważ
istnieje lud – oto jego patriotyczne kredo. Jego przepeł-
niony patriotyzmem umysł zawsze wypełniony był sło-
wem lud. Jeśli lud zażyczy sobie, to należy nawet zdjąć
gwiazdkę z nieba albo sprawić by kwiaty wyrosły na
skale. Taki był głęboki sens jego miłości do narodu, jego
wola. W „Pieśni o miłości do narodu” są takie wersy: za-
sługi całego życia Kim Jong Ila są tak wielkie i potężne,
że szerokością równają się morzu, a na wysokość dosię-
gają nieba, i ogarnąć je można tylko jednym wyrażeniem
– miłość do narodu. Za każdym razem słysząc tę pieśń
nie mogę powstrzymać łez – przed moimi oczami poja-
wia się obraz ukochanego Kim Jong Ila, który całe życie
żył myślami o narodzie.

Patriotyzm Kim Jong Ila jest tym gorętszy i przeni-
kający, że przepełniony jest uszlachetniającym spojrze-
niem Kim Jong Ila na nadchodzące pokolenia.

To spojrzenie doskonale zostało wyrażone w haśle:
„Żyj dziś nie dla dnia dzisiejszego, lecz w imię jutra!”.
Rób jedną rzecz, lecz jak najlepiej i bez zarzutu – tak,
aby w dalekiej przyszłości następne pokolenia delekto-
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wały się owocami twojej pracy, choć, może twoje poko-
lenie za życia nie zdąży tego poczuć – taka była jego
idea, stała, serdeczna prośba.

Patriotyzm Kim Jong Ila to rzeczywiście bezcenny
duchowy spadek, pozostawiony przez niego naszemu
narodowi, wyrazisty przykład praktycznej działalności.

Patriotyzm Kim Jong Ila to najcenniejszy ideowo-
duchowy „pokarm”, niezbędny dla wszystkich, którzy
kochają Ojczyznę i naród, to źródło potężnej siły napę-
dowej, wpadającej potokiem śmiałości i żywej energii
do serc wszystkich bojowników za Ojczyznę i naród. Pat-
riotyzm ten będzie niczym latarnia morska wskazywał
naszemu ludowi drogę, aby przez kolejne pokolenie wy-
chowywać następnych prawdziwych patriotów, a także
stanie się dla nich kompasem w walce i życiu. 

Wszyscy – nasze kadry, członkowie partii, ludzie
pracy powinni ze wszystkich sił podążać za przykładem
patriotycznego ducha Towarzysza Kim Jong Ila, który
rozpalając swoje serce ogniem gorącej miłości do oj-
czyzny i narodu, całe życie czynił niesamowity wysiłek,
aby stworzyć dobrobyt dla Ojczyzny i narodu. Należy
wykorzystać tego ducha w swej postaci w praktyce – bez
najmniejszych zmian.

Należy wzmacniać pracę wychowawczą, aby zasiać
w głębi ludzkich dusz ziarna patriotyzmu Kim Jong Ila.

Nasz dług – wzmacniać wychowanie wszystkich
członków partii, ludzi pracy, żołnierzy Armii Ludowej,
młodych ludzi, dzieci, uczniów w duchu patriotyzmu
Kim Jong Ila, aby każdy z nich głęboko zrozumiał jego
prawdziwy sens i jak świętość zachował w swoim sercu.

12

KimJongUn3  16/07/14  09:31  Page 12



Wychowanie ludzi w duchu patriotyzmu Kim Jong Ila
należy prowadzić pod każdym względem, w kontekście
jego fundamentalnej bazy.

Takiej pracy wychowawczej nie wypada prowadzić
poprzez wykrzykiwanie haseł. Należy prowadzić ją grun-
townie i w szerokim zakresie, w aspekcie fundamental-
nych zasad. I niech członkowie partii, wszyscy ludzie
pracy, jasno zrozumieją spojrzenie Towarzysza
Kim Jong Ila na Ojczyznę, na naród i na nadchodzące
pokolenia, niech za jego przykładem wiernie służą Oj-
czyźnie i narodowi i niech staną się prawdziwymi pat-
riotami – takimi, którzy nie bacząc na dzisiejsze kłopoty
nie żałują potu i krwi dla dobra jutrzejszego dnia, dla
przyszłej realizacji pragnień narodu, jak to czynili po-
przednicy – antyjapońscy rewolucjoniści, którzy oddali
swoją młodość, a nawet życie, za przyszłość Ojczyzny
i narodu.

Wychowywać ludzi w duchu patriotyzmu Kim Jong Ila
należy efektywnie i w ścisłym powiązaniu z praktyką.

Obecnym głównym niedostatkiem wychowania pat-
riotycznego jest oderwanie pracy wychowawczej od
praktyki. Wychowanie w oderwaniu od praktyki jest bez
sensu.

Patriotyzm jest pełnym poświęcenia, samozaparcia
służeniem Ojczyźnie i narodowi. Towarzysz Kim Jong Il
zauważał: kto tylko w duszy lęka się o los kraju nie jest
patriotą; „patriotyzm” w słowach nie jest nam potrzebny;
chcesz być rzeczywiście patriotą, dokonuj czynów patrio-
tycznych z poczuciem prawdziwego patrioty. Istota pat-
riotyzmu powinna wyrażać się w praktycznym działaniu,
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nakierowanym na dobro Ojczyzny i narodu. Na wezwanie
Ojczyzny i narodu należy odpowiadać nie słowami,
a praktyką, poświęcając siebie – oto, co znaczy patriota.
Kto nie ustępuje wobec trudności i próby, nie waha się
i idzie jedynie drogą prawdziwego patrioty, kto bez naj-
mniejszych  odstępstw, we właściwym czasie i uczciwie
wykonuje rewolucyjne zadanie wyznaczone przez Oj-
czyznę i naród – tylko ten jest prawdziwym patriotą.

Wychowywać ludzi w duchu patriotyzmu Kim Jong Ila
należy stojąc na gruncie rzeczywistości, zgodnie z jej kon-
kretnymi warunkami.

Patriotyzm nie jest pojęciem abstrakcyjnym. Patrio-
tyzm zaczyna się na podwórku twojego domu. Poczucie
patriotyzmu zaczyna kiełkować na gruncie miłości do
rodziców, żon i dzieci, miłości do swojego miasta rodzin-
nego i miejsca pracy, które wyrastają potem na miłość
do Ojczyzny i narodu. Kto nie kocha swoich rodziców,
żon i dzieci, kto nie kocha swojego miasta rodzinnego
i miejsca pracy, ten nie może kochać również i swojej
Ojczyzny i narodu, nie może być prawdziwym patriotą.
Powinniśmy wychowywać członków partii, wszystkich
ludzi pracy na prawdziwych patriotów, tych, którzy za-
czynając od miłości do swoich rodziców, żon i dzieci
będą lepiej, nie ustępując innym, zagospodarowywać
swoje miasto rodzinne, gdzie się urodzili i wyrośli,
i swoje miejsce pracy, będą wylewać pot uczciwej pracy
i dawać całego siebie, aby dalej rozsławiać nasz kraj,
naszą Ojczyznę.

Należy rozsądnie prowadzić pracę przy praktycz-
nym wcielaniu w życie patriotyzmu Kim Jong Ila.
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Wcielać w życie patriotyzm Kim Jong Ila – to zna-
czy konsekwentnie realizować plany i życzenia Towarzy-
sza Kim Jong Ila w kwestii wzrostu bogactwa i potęgi
Ojczyzny, jej rozwoju i szczęścia nadchodzących poko-
leń, to znaczy prowadzić wszystkie sprawy po kimjongi-
lowsku, aby Ojczyzna dalej rozkwitała. Musimy wiernie
kontynuować i kończyć te sprawy, które za życia plano-
wał i realizował Towarzysz Kim Jong Il, aby jego ideały
i tęsknoty ziściły się na rodzinnej ziemi.

Obrona Ojczyzny to najwyższy wyraz patriotyzmu.
Jest Ojczyzna – jest i partia, i władza, i nasz socjalis-
tyczny ustrój, i szczęśliwe życie narodu. Życie oddane
dla sprawy obrony Ojczyzny to najcenniejsze dla pat-
rioty. Żołnierze i oficerowie Armii Ludowej, obrońcy
pierwszej linii w obronie Ojczyzny są zobowiązani,
mocno chwytając broń rewolucji, stać murem na straży
Ojczyzny. A mieszkający na tyłach powinni aktywną po-
mocą wojsku wspierać naszą Ojczyznę – kraj Songun.
Cały naród powinien uznawać priorytet kwestii militar-
nej, rzetelnie uczyć się tego i jeśli wrogowie napadną na
nas, zdecydowanie wyjść naprzeciw i wykorzystać cały
ładunek swojego patriotyzmu i wierności w świętej woj-
nie w obronie Ojczyzny.

Cała kadra kierownicza, członkowie partii, ludzie
pracy powinni, zachowując w sercu jak świętość ducha
patriotyzmu Kim Jong Ila, stanąć do walki o pomnoże-
nie bogactwa i potęgi, o rozkwit naszego kraju, naszej
Ojczyzny. Ta walka jest również chwalebną walką
o urzeczywistnienie odwiecznych pragnień naszego na-
rodu, świętą patriotyczną walką, aby wypełnić testa-

15

KimJongUn3  16/07/14  09:31  Page 15



menty wielkiego Kim Il Sunga i wielkiego Kim Jong Ila.
Podążając za przykładem pokolenia budowniczych
nowej, demokratycznej Korei, którzy całym sercem od-
powiedzieli na patriotyczne wezwanie Towarzysza
Kim Il Sunga w pierwszych latach po wyzwoleniu kraju,
a także za przykładem bohaterów epoki Chollima, któ-
rzy gołymi rękami wznieśli na powojennych zgliszczach,
praktycznie na pustyni, szczęśliwy kraj dla narodu, po-
winniśmy być prawdziwymi patriotami epoki Songun
i zbudować, aby wszyscy zazdrościli, potężne i rozkwi-
tające państwo socjalistyczne.

Dla naszego narodu przez długie lata przeżywają-
cego niezliczone kataklizmy i cierpienia z powodu po-
działu kraju na Północ i Południe, do czego przyczyniły
się siły zewnętrzne, zjednoczenie Ojczyzny jest najwięk-
szym narodowym, niecierpiącym zwłoki zadaniem. Po-
nowne zjednoczenie Ojczyzny to sprawa patriotyczna,
a jej rozdzielenie – zdrada. Wszyscy, którzy szczerze ko-
chają Ojczyznę i naród, czy to na Północy, czy na Połu-
dniu, za granicą, powinni podtrzymywać szlachetne
ideały niezrównanego patrioty Towarzysza Kim Jong Ila,
przepełnione miłością do Ojczyzny i narodu i śmiało sta-
wać do sprawiedliwej walki o zjednoczenie Ojczyzny.

Patriotyzm można przyrównać do drogocennego
kamienia. Ten kamień, nawet zakopany głęboko w ziemi
nie traci swojego koloru. Podobnie, i dusza patrioty,
nawet niezbyt okazała, jest cenna i zawsze piękna.
Wszyscy i każdy z osobna powinni, zachowując w sercu
poczucie patriotyzmu, na podobieństwo drogocennego
kamienia, sami znajdować i wykonywać pożyteczne rze-
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czy dla pomnożenia bogactwa i potęgi Ojczyzny, dla jej
rozkwitu i szczęścia narodu. Co dałem Ojczyźnie i na-
rodowi? Zadając sobie stale to pytanie trzeba rozwijać
w sobie ducha patriotyzmu. Wtedy, sadząc nawet jedno
drzewo, człowiek będzie pracował z uczuciem prawdzi-
wego patrioty i przelewał na budowie pot patrioty pod-
czas kopania choćby jednej łopaty ziemi.

Organizacje partyjne i społeczne ludzi pracy powinny
uczciwie wypełniać swoje obowiązki i funkcje w opano-
waniu patriotyzmu Kim Jong Ila i wcielaniu go w życiu.

Obecnie dużo mówi się, że praca partyjna to praca
z człowiekiem. Jednak, niestety, w rzeczywistości nie jest
w stanie wydobyć chowanego jak świętość w sercach
ludzi poczucia patriotyzmu i opierać się na ich patrio-
tycznym entuzjazmie. Oczywiście, i praca partyjna,
i praca organizacji społecznych ludzi pracy jest pracą
z ludźmi, jej celem jest dobro Ojczyzny oraz narodu
i dlatego, naturalnie, powinna być kwestią wyrobienia
w nich patriotyzmu i pomocy w jego okazaniu. Dzisiaj
wśród członków naszej partii, wśród ludzi pracy, nie-
mało jest tych, którzy na powierzonych im stanowiskach,
nie interesując się czy będą obiektem mniejszego lub
większego zainteresowania, bez gromkich braw uczciwie
pracują dla dobra Ojczyzny i narodu. Wszyscy ci ludzie,
można powiedzieć, są prawdziwymi patriotami. Orga-
nizacje partyjne i społeczne ludzi pracy powinny cenić
wszystkie patriotyczne czyny dokonywane przez człon-
ków partii, ludzi pracy, a także rozpalać w całym społe-
czeństwie płomień patriotycznych dokonań, aby każdy
z osobna i wszyscy włączyli się w patriotyczne dzieło.
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Wszystkie instytucje państwowe i inne organizacje
społeczne powinny zwracać uwagę na wychowanie ludzi
w duchu patriotyzmu Kim Jong Ila. W tej sprawie i pod-
czas wcielania go w życie należy wyznaczyć bardziej zna-
czącą rolę szczególnie placówkom oświatowym, aby
wszystkie ogniwa pracy pedagogicznej były ukierunko-
wane na wychowanie ludzi w duchu patriotyzmu
Kim Jong Ila, a wychowanie szkolne prowadzone było
w ścisłym powiązaniu z rodzinnym i społecznym.

Przykład wcielania w życie patriotyzmu Kim Jong Ila
powinny dawać kadry kierownicze.

Im nie godzi się pokazywać się jako „patrioci”, któ-
rzy przesiadują w swoich gabinetach, sprawiają tylko
wrażenie, że martwią się sprawami państwa. Muszą być
prawdziwymi patriotami i całą duszą, całym ciałem
wspierać Ojczyznę. Partia wysunęła hasło „Służę Ojczyź-
nie i narodowi!” To patriotyczne hasło powinny wysoko
wznosić dzisiaj nasze kierownicze kadry. Dla Ojczyzny
i narodu powinny mocniej od innych płonąć ogniem pat-
riotyzmu i zawsze stojąc w pierwszych szeregach bojow-
ników – patriotów wylewać pot w pracy razem z ludźmi.
Niech wszystkie kadry kierownicze, dzieląc smutki i ra-
dości z ludem, niosą razem z prostymi ludźmi ciężar
i sumiennie pracują z pełnym oddaniem. To pomoże
wszystkim ludziom z poczuciem patriotyzmu aktywnie
przystąpić do budowania bogatej i potężnej Ojczyzny.

Niedawno powiedziałem: rzecz powinna być wyko-
nana tak, aby ludzie zawsze, gdzie by się nie znajdowali,
krzyczeli: „Niech żyje Partia Pracy!”  Sens mojej rady
polega na tym, aby ludzie z własnej woli krzyczeli:

18

KimJongUn3  16/07/14  09:31  Page 18



„Niech żyje Partia Pracy!”, przy czym wszędzie – nie
tylko na mitingach, ale również pojedynczo na samotnej
wyspie czy w górskiej głuszy. Jeśli nasze kierownicze
kadry, sługi narodu, wylewając pot patrioty będą zawsze
na nogach, zdzierając, jak to się mówi, zelówki, dla po-
mnożenia bogactwa i potęgi naszego kraju, naszej Oj-
czyzny i stworzenia ludziom warunków do życia
w dobrobycie, to naród zawsze i wszędzie będzie z głębi
swojego serca krzyczeć: „Niech żyje Partia Pracy!”

Nasza partia musi mocno rozdmuchiwać po całym
kraju płomień patriotyzmu Kim Jong Ila i siłą podnio-
słych nastrojów patriotów, siłą jednomyślnej jedności
przybliżać dzień ostatecznego zwycięstwa w budowaniu
potężnego i rozkwitającego socjalistycznego państwa.
W pierwsze dni po wyzwoleniu kraju Towarzysz
Kim Il Sung z okazji triumfalnego powrotu do Ojczyzny
wystąpił z historycznym przemówieniem, w którym wez-
wał wszystkich do wspierania procesu budowania nowej,
demokratycznej Korei: kto ma siłę – siłami, kto ma wie-
dzę – wiedzą, kto ma pieniądze – pieniędzmi, i w ten
sposób wzniecił płomień patriotycznych dokonań, toro-
wał drogę do budowania odnowionej ojczyzny. A Towa-
rzysz Kim Jong Il swoim osobistym apelem do całego
narodu, w którym, szczególnie, mówi się: będziemy
wszyscy jedną duszą i jedną wolą bardziej energicznie
pracować w imię dalszego wzbogacania i umacniania
naszego kraju, naszej Ojczyzny, wzniecił płomień pat-
riotycznych dokonań, przezwyciężył ciężkie próby,
otworzył drogę naprzód do budowania potężnego i roz-
kwitającego państwa socjalistycznego. Podobnie i dzisiaj
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nasza partia zamierza iskrą patriotyzmu Kim Jong Ila
rozpalić potężny płomień patriotycznych dokonań, stwo-
rzyć nową, przełomową sytuację w budowaniu potężnego
i rozkwitającego socjalistycznego państwa. Taka jest nie-
złomna wola i twarde postanowienie naszej partii.

Niech w całym kraju roznieci się płomień patrio-
tyzmu Kim Jong Ila, a cały naród wyraziście wdraża go
w swojej praktyce! To pozwoli naszej Ojczyźnie wznieść
się jako potężne i rozkwitające socjalistyczne państwo,
jako bogaty i potężny kraj.
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