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TONY HALIK 

 

data urodzenia: 1921-01-24 

data śmierci: 1998-05-23 (odszedł w wieku 77 lat) 

miejsce urodzenia: Toruń, Polska 

stan cywilny: dwukrotnie żonaty: 1. Pierrette Andrée Courtin 

(od 1946), syn Ozana (ur. 05.01.1959);  

2. Elżbieta Dzikowska (od 1974 do jego 

śmierci) 

 

ELŻBIETA DZIKOWSKA 

 

data urodzenia: 1937-03-19 (79 lat) 

miejsce urodzenia: Międzyrzec Podlaski, Polska 

stan cywilny: dwukrotnie zamężna: 1. Andrzej Dzikowski 

(od 1957); 2. Tony Halik (1974 - 23.05.1998, 

jego śmierć) 
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W 1952 roku, za zgodą rządu polskiego, przyjął obywatelstwo 
argentyńskie. Wraz z Pierrette pierwszą wędrówką  
w poszukiwaniu indiańskich plemion była wyprawa żaglówką 
Halikówka wzdłuż rzeki Parana. Podróż ta zaowocowała m.in. 
nawiązaniem współpracy z takimi czasopismami jak: Life, 
Time and Life, Sport Magazine. W 1950 roku Tony Halik 
rozpoczął swoją współpracę z amerykańską stacją telewizyjną 
NBC, dla której przygotowywał reportaże. W latach 1955-
1956 po raz drugi powrócił wraz z żoną do amazońskiego 
stanu Mato Grosse. Odłączywszy się od wyprawy myśliwskiej 
małżonkowie udali się w dół rzeki Araguai, w poszukiwaniu 
rzeki Rio das Mortes. Zamiast niej natrafili jednak na górskie 
pasmo Serra do Roncador, w którym Tony Halik odkrył system 
tuneli i jaskiń (jedną z nich nazwał Jaskinią Orła Białego). Po 
powrocie do domu podróż tę opisał w dwóch książkach: 200 
dias de Mato Grosso oraz Con cámara y rifle a través del Mato 
Grosso. Najsłynniejszą podróż, którą nazwał „180 tysięcy 
kilometrów przygody”, rozpoczętą w 1957 roku, odbywał 
również w towarzystwie Pierrette. Przejechali wówczas 
jeepem z Ziemi Ognistej do Alaski. Wyprawa trwała cztery 
lata, 1536 dni, podczas których przemierzyli 182 624 
kilometry i wydali ponad 80 tysięcy dolarów. Odwiedzili 21 
krajów, przekroczyli 140 rzek i bagien, wybudowali 14 
mostów i zmienili 8 kompletów opon. Dotarli również na 5200 
m n.p.m. Podróżowali w temperaturach od -50 do +60°C. 
Podczas wyprawy używali namiotu Turin z nieprzemakalną 
podłogą i podwójnym dachem, który rozbijali aż 684 razy. Na 
zakończenie eskapady w 1962 roku, za kręgiem polarnym, 
wbili w ziemię dwie flagi: polską i argentyńską. Warto 
przypomnieć, że podczas tej podróży, 5 stycznia 1959 roku, na 
świat przyszedł syn Tony Halika Ozana. Swoje imię otrzymał 
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on na cześć Indianina, który uratował Halikowi życie podczas 
walki dwóch zwaśnionych plemion. W 1974 Tony Halik poznał 
w Meksyku Elżbietę Dzikowską, swą drugą żonę. Od tej pory 
wędrowali we dwójkę po całym niemalże świecie. W Polsce 
na stałe zamieszkali w 1978 roku. Ze swoich niezwykłych 
wojaży realizowali dla TVP programy "Tam, gdzie pieprz 
rośnie", "Tam, gdzie rośnie wanilia" i najsłynniejszy cykl 
filmów "Pieprz i wanilia". W 1985 roku otrzymał medal Za 
zasługi dla miasta Torunia m.in. za film popularyzujący  
w Stanach Zjednoczonych gród Kopernika. Był zapalonym 
żeglarzem – w latach 1987-1988 opłynął świat na pokładzie 
żaglowca Dar Młodzieży. Od 1978 roku latał również na 
bojerach. Najpierw w Chałupach, a obecnie w Pucku 
odbywają się coroczne regaty imienia Tony Halika, 
organizowane przez małżeństwo Leopolda i Bogusławę 
Naskrętów. Sternik Jerry pierwsze "Halikowe" regaty umilił 
szantą. Czytywał Dänikena i interesował się tematyką UFO. 
Marzył, aby być pierwszym dziennikarzem w kosmosie. Latał 
balonem z Bertie Forbesem, chętnie spotykał się  
z czarownikami, znachorami i szamanami. Rozmawiał z Henry 
Kissingerem, Fidelem Castro i Lechem Wałęsą, a w 1972 roku 
towarzyszył prezydentowi Richardowi Nixonowi podczas 
pobytu w Polsce. Pisał książki i reportaże dla miesięcznika 
Kontynenty, udzielał wywiadów, spotykał się z czytelnikami – 
najchętniej z młodzieżą. Jest patronem czternastu szkół  
w Polsce. Dla społecznego liceum w Ostrołęce ufundował 
wakacyjne stypendium w Oksfordzie dla najlepszego 
absolwenta. 
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Urodziłem się pod szczęśliwą gwiazdą, a moim 

przeznaczeniem jest przygoda”  Tony Halik 

„Turyści nie wiedzą gdzie byli, podróżnicy nie wiedzą 
gdzie będą.”  Paul Theroux 
 
„Samo szczęście nie wystarczy. Trzeba je zdobyć, utrwalić 
i przywiązywać do siebie, by służyło jak wierny przyjaciel. 
I szczęście stało się moim przyjacielem, wspomagając 
mnie w wielu sytuacjach, zdawałoby się bez wyjścia, 
zawsze bowiem wierzyłem, że nigdy mnie nie opuści. 
Całe życie grałem o najwyższą stawkę. I wygrywałem, bo 
przegrać można tylko raz.”  Tony Halik 
 
„Za dwadzieścia lat bardziej będziesz żałował tego czego 
nie zrobiłeś, niż tego co zrobiłeś. Więc odwiąż liny, opuść 
bezpieczną przystań. Złap w żagle pomyślne 
wiatry. Podróżuj. Śnij. Odkrywaj.” Mark Twain 
 
„Podróż jest jak małżeństwo. Podstawowym błędem jest 
myślenie, że możesz ją kontrolować.” John Steinback 
 
”Podróżowanie jest brutalne. Zmusza cię do ufania 
obcym i porzucenia wszelkiego co znane i komfortowe. 
Jesteś cały czas wybity z równowagi. Nic nie należy do 
ciebie poza najważniejszym – powietrzem, snem, 
marzeniami, morzem i niebie.”   Cesare Pavese 
 
„Podróżować to żyć”                  Hans Christian Andersen 
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XX Konkurs Wiedzy o Patronie 

 

Patrona nie ma już z nami lecz pamiętamy i kultywujemy 
Jego zamiłowanie do wiedzy, podróży i odkrywania 

świata.  

W  maju przedstawiciele klas I i II – grupy trzyosobowe, 
reprezentują swoje klasy  

w konkursie wiedzy o życiu i eskapadach Antoniego  
Halika. 

 

Konkursowi przyświeca motto  Urodzony dla 

przygody. 
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