
 

 

 

 

Sunny Hill 1987
Poparcie Dla Idei
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Niedługo rozpocznie się rejs dookoła świata na pokładzie jachtu 
„Sunny Hill”. 

Załogę stanowią Polacy i Ukraińcy. Wśród nich jest Sławomir Sikora 
– pozytywny bohater jednego z najgłośniejszych wydarzeń 
kryminalnych, którym przed laty żyła praktycznie cała Polska. 

Rejs trwać będzie około siedmiu miesięcy. Jacht „Sunny Hill” dotrze 
do kilkunastu miejsc w Ameryce, Azji, Afryce i Europie. Wszędzie 
tam, wśród tubylczej ludności będzie krzewił przesłanie 
przedsięwzięcia: „Nigdy więcej wojny”, „Niech żyje wolność”. 
Jednocześnie internauci całego świata będą mogli śledzić to, co się 
aktualnie dzieje na pokładzie jachtu na pełnym oceanie, a także        
w portach całego świata, do których zawinie „Sunny Hill”. Będą 
mogli zadawać pytania załodze oraz brać udział w licznych 
konkursach, w których przewidziano niezwykle oryginalne nagrody. 
Dwa słowa kluczowe: „pokój” i „wolność” mają dominować w tym 
niezwykłym kontakcie załogi jachtu „Sunny Hill” przemierzającego 
trzy oceany oraz wszystkich chętnych, którzy dzień po dniu będą 
mogli wirtualnie uczestniczyć w tej niezwykłej wyprawie. 
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Jesteśmy przekonani, że naturalne pragnienie wolności dla siebie     
i dla innych jest także Państwa udziałem. Wierzymy, że wolność 
pojmują Państwo, podobnie jak my, jako przeciwieństwo 
zniewolenia, wojny, przemocy, zakłamania, a pokój nie tylko  jako 
stan przeciwny wojnie, ale także jako stan ducha, że są Państwo 
wyczuleni na wszelką niesprawiedliwość wynikającą z każdego 
rodzaju przymusu: fizycznego, psychicznego, społecznego, 
państwowego, obyczajowego.  

Wyruszając w rejs dookoła świata na pokładzie luksusowego 
jachtu chcemy zwrócić społeczną uwagę na to, że fortuny wielkich 
tego świata powinny być przeznaczane także na walkę o pokój,      
o wolność, że pragnienie wolności powinno być głównym 
motorem  postępowania ludzkości, a w umiłowaniu wolności 
powinno się upatrywać podstawową cechę człowieczeństwa, gdyż 
zniewolenie to koniec, śmierć, niebyt każdej istoty ludzkiej.



 

 

 

 

 

Public Relations 

DZIAŁ MERYTORYCZNY: 
Wojciech Dmochowski 
wojciech.dmochowski@bastiamarine.eu 

DZIAŁ KREACJI FILMOWO ARTYSTYCZNEJ: 
Artur Orliński 
artur.orlinski@bastiamarine.eu 

DZIAŁ PRAWNY: 
mec. Rafał Krupiński 
rafal.krupinski@bastiamarine.eu

https://www.youtube.com/channel/
UCXWTZCt7lZpHBlWEzFKzMEQ

@no_war_slawomir_sikora

NO WAR. Sławomir Sikora. 
Sunny Hill 1987
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