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Życiorys Patrona Szkoły
Tony Halik, właściwie Mieczysław Sędzimir Antoni Halik

(ur. 24 stycznia 1921 w Toruniu, zm. 23 maja 1998 w
Warszawie) – polski podróżnik, dziennikarz, pisarz,

operator filmowy, fotograf, autor programów telewizyjnych
o tematyce podróżniczej (z żoną Elżbietą Dzikowską).

W czasie II wojny światowej latał w Dywizjonie 201, ale w
wyniku zestrzelenia znalazł się we Francji, gdzie przyłączył

się do tamtejszego ruchu oporu. Za swoją działalność
odznaczony został francuskim Krzyżem Wojennym. Po

wojnie przez ponad trzydzieści lat pracował jako
korespondent NBC.

W 1976 roku z Elżbietą Dzikowską i Edmundo Guillénem
dotarli do legendarnej stolicy Inków – Vilcabamby.

Przez ponad dwadzieścia lat prowadził z żoną – Elżbietą
Dzikowską programy (ponad trzysta) dla TVP: Tam gdzie

pieprz rośnie, Tam gdzie rośnie wanilia, Tam, gdzie kwitną
migdały, Tam, gdzie pachnie eukaliptus oraz Pieprz i wanilia.

Zrealizował około czterystu filmów dokumentalnych.

Napisał trzynaście książek, wiele artykułów do gazet oraz
współtworzył komputerową Encyklopedię Świata.
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Przygody
Toniego
Halika
Najsłynniejszą podróż
odbył z żoną Pierette
jeepem z Ziemi
Ognistej do
Alaski.Rozpoczęła się
ona w 1957 roku i
trwała 1536 dni –
przemierzyli 182 624
kilometry (ponad
czterokrotna długość
równika Ziemi) i wydali
ponad 80 tysięcy
dolarów. Zwiedzili
wówczas  21  krajów.   ,
przekroczyli 140 rzek i
bagien, wybudowali 14
mostów i zmienili 8
kompletów
opon.

Najwyżej  dotarli  na
5200 m n.p.m.,
podróżowali w
temperaturach od -50
do +60 °C. Podczas
podróży używali
namiotu Turin z
nieprzemakalną podłogą
i podwójnym dachem,
który rozbijali 684
razy i spędzili w nim
1253 noce. Na
zakończenie podróży (w
1962 roku), za kręgiem
polarnym, wbili w
ziemię dwie flagi:
polską i argentyńską.
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Wiele lat później Halik,
ku swemu zdziwieniu,
dowiedział się,  iż na
trasie jego podróży
powstała miejscowość
Puente Halik (Most
Halika).

Jak się okazało podczas
jednej z przepraw Tony
Halik zbudował most.
Dla żartu wbił w ziemię
tablicę informacyjną z
takim  napisem  i  ruszył
w dalsza drogę.
Wkrótce potem ludzie
zaczęli korzystać z
prowizorycznego
mostu, ulepszać go, a
powstała tam osada
przyjęła nazwę, jaką
pozostawił po sobie
Tony

Halik.

Podczas tej wyprawy (5
stycznia 1959) urodził
się ich  syn  Ozana.
Otrzymał imię na cześć
Indianina, który
uratował Halikowi życie
podczas walki dwóch
zwaśnionych plemion.
Halik uwielbiał Indian,
często wśród nich
przebywał – zyskał
nawet miano białego
Indianina.
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Na grobie Toniego Halika
Zmarł po długiej chorobie.

 28 maja 1998 został pochowany na Cmentarzu
Bródnowskim w grobie rodzinnym obok Jadwigi
Zbańskiej, primo voto Górskiej, matki Elżbiety
Dzikowskiej. W 2002 roku wykonano pomnik

z granitu, na którym widnieje krzyż z zawieszonym
na nim plecakiem – autorem jest polski rzeźbiarz

profesor Gustaw Zemła.
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II SLO IM. TONIEGO
HALIKA W OSTROŁĘCE


