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In 1981 United Nations on the open day of the regular assembly session 
in the third Tuesday of September, announce that at every third Tuesday 
of September all countries will celebrate an International day of peace. 
In 1981 the date of International day of peace were the third Tuesday of 
September. Officially, the International Day of Peace was not adopted 
until 2001 and the celebrations were moved from the third Tuesday in 
September to 21 September. The first celebration in the new date was 
celebrated in 2002.  The UK and Costa Rica were the sponsors of this 
and then UN said that the International day of peace will be a holiday 
that the all countries covered by the wars have to stop fighting. This is 
to keep the idea of living people and neighbours countries in peace. 

Celebration starts a UN General Secretary which hits the Japanese 
peace bell that is standing in front of the UN building in New York. The 
writing on the bell says,, Long live absolute world peace”. The symbol 
of International Day of Peace is dove of peace. Sadako Sasaki was a 
little girl when the atomic bomb in 1945 was dropped on her family city 
- Hiroshima. When Sasaki was 11, she had contracted, atomic bomb 
disease”, she got to the hospital. Sadako best friend Chizuko Hamamoto 
told Sasaki a legend about of the cranes and she decide that she will do 
a 1,000 of them which she believes she will be healed. In the age of 12 
she died; different books say different storis one says that she did 644 
cranes and other one says that she does more that 1,000 of them. Her 
statue is standing in Hiroshima Peace memorial park. The children from 
around the word in International Day of Peace are making cranes for 
caritative concerts or voluntarists and to commemorate Sadako Sasaki 
as one of the victims of an atomic bomb. 

 
  
W 1981 roku ONZ w dniu otwartym zwyczajnej sesji zgromadzenia w 
trzeci wtorek września ogłasza, że w każdy trzeci wtorek września 
wszystkie kraje będą obchodzić Międzynarodowy Dzień Pokoju. 
Oficjalnie Międzynarodowy Dzień Pokoju został uchwalony dopiero w 
2001 roku, a obchody zostały przesunięte z trzeciego wtorku września 
na 21 września. Pierwsze obchody pod nową datą obchodzono w 2002 
roku. Wielka Brytania i Korsyka były sponsorami tego wydarzenia, a 
następnie ONZ stwierdziło, że międzynarodowy dzień pokoju będzie 
świętem, w którym wszystkie kraje objęte wojnami muszą zawiesić 
broń. Ma to na celu utrzymanie idei życia ludzi i krajów sąsiednich w 
pokoju. 
 
Obchody rozpoczyna sekretarz generalny ONZ, który uderza w japoński 
dzwon pokojowy stojący przed budynkiem ONZ w Nowym Jorku. 
Napis na dzwonie głosi „Niech żyje absolutny pokój na świecie”. 
Symbolem Międzynarodowego Dnia Pokoju jest gołąb Pokoju. Sadako 
Sasaki była małą dziewczynką, kiedy bomba atomowa została zrzucona 
w 1945 roku na jej rodzinne miasto Hiroszimę. Kiedy Sasaki miała 11 
lat, zachorowała na bombę atomową i trafiła do szpitala. Najlepsza 
przyjaciółka Sadako, Chizuko Hamamoto, opowiedziała Sasaki legendę 
o żurawiach, a ona postanawia zrobić 1000 żurawi i wierzyła, że 
zostanie uzdrowiona. Zmarła w wieku 12 lat; Różne książki opowiadają 
różne historie, jedna mówi, że zrobiła 644 żurawie, a druga mówi, że 
zrobiła ponad 1000 żurawi. Jej posąg stoi w Parku Pokoju w 
Hiroszimie. Dzieci z całego świata wykonują żurawie w 
Międzynarodowy Dzień Pokoju, na koncerty charytatywne lub 
wolontariaty oraz aby upamiętnić Sadako Sasaki jako jedna z ofiar 
bomby atomowej. 
 

 

 

 
The dove of peace 

 

 
 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

Japanese peace bell 


