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1 września
MIĘDZYNARODOWY DZIEŃ POKOJU
Nasi mili uczniowie ważne, by wspomnieć, że 21 września obchodziliśmy Międzynarodowy
Dzień Pokoju. To święto ustanowione przez Zgromadzenie Ogólne ONZ w 1981 roku i od
2001 roku obchodzone corocznie 21 września. Jego celem jest zwrócenie uwagi ludzi na
całym świecie na potrzebę przestrzegania pokoju. ONZ wyznaczył tę datę także jako dzień
globalnego zawieszenia broni i niestosowania przemocy. Tego dnia organizacje, instytucje,
społeczności lokalne z całego świata, również na terenach okupowanych, organizują liczne
imprezy, happeningi, seminaria, wykłady, pokazy filmów. W wielu miejscach Dzień Pokoju
upamiętnia się chwilą ciszy. W tym roku na dzwonie został umieszczony napis: „Niech żyje
absolutny pokój na świecie” (ang. Long live absolute world peace)”. W ponad 50 krajach na
całym świecie jako hymn na rzecz pokoju zostanie odśpiewany dziś utwór Johna Lennona
„Imagine”.
Dzwon Pokoju
Obchody Dnia Pokoju rozpoczynają się uderzeniem w Dzwon Pokoju (ang: Japanese Peace
Bell) znajdującym się przed siedzibą ONZ w Nowym Jorku. Dzwon ten jest prezentem od
Japonii dla ONZ. Został podarowany przez World Peace Bell Association (WPBA) w dniu 8
czerwca 1954 roku. Dzwon jest odlany z monet podarowanych przez dzieci z całego świata i
ma symbolizować "koszt jaki ponosi ludzkość z powodów wojen". Dzwon wraz ze stupom
jest repliką dzwonu jaki znajduje się w Hiroszimie. Na Dzwonie Pokoju znajduje się

inskrypcja: "Niech żyje całkowity pokój na świecie" (ang. Long live absolute world peace).
Gdzie, natomiast znajduje się Polski Dzwon Pokoju?
Nowojorski Dzwon Pokoju jest jednym z 50 podarowanym przez Japonię miastom na całym
świecie. Jeden z Dzwonów Pokoju znajduje się także w Warszawie przy Służewskim Domu
Kultury na ul. Jana Sebastiana Bacha 15. Warszawski dzwon jest jednak repliką dzwonu
otrzymanego od Japonii, gdyż oryginalny, podarowany Polsce przez japońskie miasta
Hiroszimę i Nagasaki w 1989 roku, został skradziony w grudniu 2002 roku (pierwszy
umieszczony był na warszawskim Mokotowie przy ul. Bukowińskiej 55 na rogu z ulicą
Domaniewską)

Niech naszej uwadze przyświeca refleksja, że danie osobom ubiegającym się o azyl,
uchodźcom, migrantom i ofiarom handlu ludźmi szansy na znalezienie pokoju, którego
poszukują, wymaga strategii, która połączy w sobie cztery działania: przyjmowanie,
chronienie, promowanie i integrowanie .
Jesteśmy świadomi, że nie wystarcza otwarcie naszych serc na cierpienie innych. Będzie
jeszcze wiele do zrobienia, zanim nasi bracia i nasze siostry będą mogli znów żyć w pokoju w
bezpiecznym domu. Przyjęcie drugiego wymaga konkretnego zaangażowania, łańcucha
pomocy i życzliwości, czujnej i wyrozumiałej uwagi, odpowiedzialnego zarządzania nowymi,
złożonymi sytuacjami – które czasami łączą się z innymi, licznymi problemami już
istniejącymi – a także zawsze ograniczonymi środkami; naszymi wewnętrznymi, osobistymi,
czy też zewnętrznymi.

Choć Dzień Pokoju świętujemy dopiero od 33 lat, to samą ideę wychwalającą życie w pokoju

i nawołującą do niestosowania przemocy można znaleźć w różnych kręgach kulturowych,
sięgając daleko w głąb historii.

Podejmij wyzwanie:
1. Zrób sobie zdjęcie z napisem „Wszyscy mamy prawo do pokoju”. Tak, jak zrobiła to dr
Jane Goodall, wybitna badaczka życia szympansów, działaczka ekologiczna i
pacyfistyczna, która na zdjęciu trzymała powyższy napis. Możesz zrobić zdjęcie sam/
sama po polsku/angielsku, z bliskimi Ci osobami, z znaczącymi osobami dla naszej
uczniowskij społeczności lub lokalnej. Zrobione zdjęcia umieść proszę na naszej stronie
internetowej.
Zaproś do akcji swoich znajomych!
lub
2. Spróbujcie przedyskutować w klasach jak istotna jest potrzeba szerzenia idei pokoju na
świecie. Próbójcie odpowiedzieć na pytania: co to jest pokój, czy ludzie chcą pokoju, co
można robić aby panował pokój? Jakie ja, czy moje otoczenie może podjąć działania?
lub
3. Obejrzyjcie krótkie filmy, których bohaterami są dzieci/ młodzież, dla których wojna jest
tragiczną codziennością, ale nadal mają marzenia i wierzą w inną przyszłość.
4. Wspólnie w klasie stwórzcie duży plakat np. z napisem WSZYSCY MAJĄ PRAWO DO
POKOJU, na którym każdy umieścił symbol tego z czym kojarzy mu się "pokój".

Światowy Dzień Pokoju powinien przede wszystkim:
•
•
•

wzmocnieniu świadomości społecznej na temat znaczenia nauki dla pokojowego,
zrównoważonego rozwoju społeczeństw
promować i wzmacniać solidarność naszą wewnętrzną, jak i międzynarodową w
dążeniu do pokoju;
przypomnieniu, że nauka powinna służyć dla dobra społeczeństw, w skali zarówno
krajowej, jak i międzynarodowej. Może watro przy okazji zwrócić uwagę na
wyzwania, przed którymi stoi współcześnie nauka, by zwiększyć wsparcie dla
wysiłków i przedsięwzięć myśli naukowych.

W związku z przypadającą w 2022 roku 74. rocznicą uchwalenia Powszechnej Deklaracji Praw
Człowieka, warto podkreślić kluczowe znaczenie nauki w życiu i rozwoju zarówno
poszczególnych ludzi, jak i społeczeństw.

Towarzysząca obchodom międzynarodowa dyskusja służyć powinna poszukiwaniu sposobów
zwiększenia dostępu do nauki i jej zdobyczy, jako warunku realizacji celów zrównoważonego
rozwoju i Agendy 2030.
Proklamowanie obchodów Dnia przez UNESCO w 2001 r. podkreśla zaangażowanie
Organizacji w promocję nauki i jej miejsca w życiu współczesnego człowieka. Proklamacja
Dnia przyczyniła się do powstania dziesiątków projektów, inicjatyw i funduszy, służących
rozwojowi nauki na świecie. Ułatwiła także rozwój współpracy między naukowcami z
odległych krańców świata, w tym z regionów targanych konfliktami zbrojnymi.
Ważne byśmy pamiętali, że POKÓJ to krzewienie dialogu między pokoleniami, jako podstawy
realizacji wspólnych planów, edukacji, jako czynnika wolności, odpowiedzialności i rozwoju
oraz podejmowanie działań na rzecz pełnej realizacji ludzkiej godności i możliwości realizacji
pracy.
Kształcenie i wychowanie są siłą napędową pokoju. Warto ograniczyć wydatki na zbrojenia i
przeznaczania te środki na zdrowie, edukację, infrastrukturę, czy troskę o środowisko.
Miejmy na uwadze, że edukacja stanowi podstawowe źródło integralnego rozwoju
człowieka, czyni osobę bardziej wolną i odpowiedzialną oraz jest niezbędna dla obrony i
promowania pokoju.

Budujmy pokój w nas wokół nas
DBAJCIE O SIEBIE I SWOICH BLISKICH

