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Tony Halik 

Tony Halik, właściwie Mieczysław Sędzimir Antoni 

Halik urodził się 24 stycznia 1921 w Toruniu, zmarł 23 

maja 1998 w Warszawie. Był polskim podróżnikiem, 

dziennikarzem, pisarzem, operatorem filmowym, 

fotografem, autorem programów telewizyjnych o 

tematyce podróżniczej. Za swoją działalnośd 

odznaczony został francuskim Krzyżem Wojennym. Po 

wojnie przez ponad trzydzieści lat pracował jako 

korespondent NBC. 

W 1976 z Elżbietą Dzikowską i Edmundo Guillénem 

dotarli do legendarnej stolicy Inków – Vilcabamby. 

Przez ponad dwadzieścia lat prowadził z Elżbietą 

Dzikowską programy 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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BEZPIECZNE FERIE ZIMOWE 
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DROGI UCZNIU !!!  

Bądź rozsądny i unikaj zagrożeo !!! 

 

1. W ostatnich latach występuje dużo przypadków popełniania 

przestępstw na nieletnich, a dzieci często stają się też ofiarami 

wypadków drogowych. 

Aby ograniczyd to zjawisko każdy musi przestrzegad podstawowych 

zasad bezpieczeostwa. 

DLATEGO: 

• zawsze informuj rodziców lub opiekunów dokąd wychodzisz, z kim 

i kiedy wrócisz, 

• unikaj przypadkowych znajomości – nie korzystaj z jazdy 

samochodem z nieznajomym, 

• przechodź przez jednię w miejscach oznaczonych – zawsze na 

zielonym świetle, 

• nie wchodź na teren budowy, zakładów pracy, 

• spacerując postaraj się trzymad wartościowe przedmioty należycie 

zabezpieczone przed złodziejem, 

• jako trasę przemarszu wybieraj miejsca dobrze oświetlone, 

ruchliwe, unikając bezludnych skrótów  
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2. NIE zbliżaj się do obcego psa ani innego dzikiego zwierzęcia – nie 

dotykaj go, nawet jeśli robi wrażenie łagodnego. Pogryzienia są 

niebezpieczne ze względu na ogromne ryzyko zakażenia.  

3. Czy wiesz, że INTERNET może byd NIEBEZPIECZNY !!! 

Coraz więcej ludzi wykorzystuje anonimowośd, jaką daje Internet, 

próbuje nawiązad różnego rodzaju kontakty.  

Nie wszystkie te osoby mają uczciwe zamiary. Prowadząc 

korespondencję musisz pamiętad, że nigdy nie ma pewności, że to co 

przedstawia nam druga osoba jest prawdą. NIGDY przez Internet nie 

podawaj: 

o swojego adresu, 

o miejsca zamieszkania, 

o numeru telefonu, 

o nie ujawniaj codziennych, stałych zwyczajów np. kiedy i gdzie 

chodzisz do sklepu. 

4. Czas wolny od nauki „ferie” sprzyjają sięganiu po: 

ALKOHOL, NARKOTYKI, PAPIEROSY. PAMIĘTAJ ! 

Wszystkie używki niszczą Twoje zdrowie, wpływają na zmianę Twojego 

zachowania, uzależniają. Na dyskotekach możesz bawid się równie 

dobrze będąc „czysty”. UŻYWKI KRADNĄ WOLNOŚD!  

 

 



6 
 

5. Pamiętaj!!! DBAJ O HIGIENĘ WYPOCZYNKU: 

śpij co najmniej 7-8 godzin na dobę; przed snem wywietrz pokój; 

zamiast siedzied przed komputerem lub telewizorem wyjdź na spacer; 

uprawiaj sporty; ubieraj się stosowanie do pogody. 

 

DBAJ O HIGIENĘ OSOBISTĄ: 

Odżywiaj się zdrowo; unikaj przebywania z osobami chorymi na grypę i 

inne infekcje; w przypadku objawów grypopodobnych zgłoś się do 

lekarza; noś przy sobie chusteczki higieniczne; myj ręce zaraz po wyjściu 

z toalety, po zakooczeniu zabawy oraz przed jedzeniem. 

***********************************************************

***** 

UDANYCH FERII ZIMOWYCH !!!  

 

Życzymy naszym uczniom radosnego, aktywnego i 

przede wszystkim bezpiecznego wypoczywania. 

Do szkoły wracamy 11 lutego 2019r.  
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Walentynki  
Początek lutego. Gdzie nie spojrzed, tam króluje kolor czerwony - 

kolor miłości, kolor walentynek. Na sklepowych półkach, wystawach, a 

nawet na prowizorycznych straganach pojawia się „nowy produkt” - 

miłośd. Opakowana w pluszowe misie, mrugające serduszka, zakochane 

mysie parki i tysiące innych zmyślnych cudeniek, mających tylko jedno 

zadanie - powiedzied: „kocham Cię”. 

A wszystko z powodu jednego dnia - Dnia Zakochanych, czyli 

walentynek. Walentynki to dla Polaków zupełnie nowe święto. 

Popularnośd zdobyło sobie przede wszystkim w ciągu ostatnich 10 lat i 

to do tego stopnia, że dzisiaj wielu ludzi, niezależnie od wieku, czeka na 

ten dzieo, by serdeczniej niż na co dzieo wyrazid uczucia do najbliższej 

osoby. Istnieje zwyczaj rozsyłania specjalnych kartek, tzw. walentynek - 

zwykle anonimowych, których motywem przewodnim są amorki, serca, 

kwiaty, czułe wyznania miłości. Powszechnym stało się także, iż tego 

dnia zakochani wręczają sobie kwiaty i upominki, które mają 

potwierdzad ich wzajemne uczucie. Tradycja ta zwraca uwagę na 

wartośd i wymiar uczud, na niezaprzeczalną koniecznośd ich istnienia, na 

to, że są niezbędne, że są łaską i stanowią nieodłączny element 

ludzkiego bytu. Umiejętnośd ich nazwania, to, że odczuwamy je 

względem drugiej osoby lub stajemy się obiektem cudzych uczud i 

dysponujemy możliwością ich odwzajemniania, czynią nas ludźmi. Nie 

można tego problemu traktowad jednostronnie, jednowymiarowo i 

poddawad zaciekłej krytyce - co niektórzy czynią, ignorując pozytywne 

aspekty całości.  
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Walentynki niewątpliwie skłaniają do uwalniania dobrych emocji, 

zachęcają do okazywania uczud, ośmielają i ułatwiają takie inicjatywy. 

Motywują do tego, by nie kryd się z tym, co czujemy do drugiej osoby, 

by nie zatajad tego, że ktoś jest nam bliski, ponieważ staje się to 

źródłem radości i siły, zarówno dla samego autora, jak i adresata takiej 

deklaracji. Korzystając z tych sprzyjających refleksjom okoliczności, 

należy zdad sobie sprawę, że ukrywanie własnych uczud, tłumienie ich w 

sobie, znacznie zubaża nasze życie i wzajemne kontakty.Św. Walenty, 

patron Dnia Zakochanych, to postad dośd zagadkowa. Był biskupem 

Terni pod Rzymem. Za czasów cesarza Klaudiusza II Gota (ok. 269 r.) 

poniósł śmierd męczeoską.  

Legenda mówi, że św. Walenty zajął się popieraniem zakochanych 

jeszcze za swego życia, kiedy wystąpił przeciwko edyktowi cesarza, 

zakazującemu zawierania małżeostw. Cesarz Klaudiusz II Gocki z 

rozczarowaniem zauważył, że żonaci mężczyźni chętniej zostają w 

domach, zamiast ochoczo uczestniczyd w wojnach i dzielnie walczyd za 

Rzym. Św. Walenty zignorował ów zakaz i w tajemnicy udzielał ślubów 

młodym, zakochanym parom. Niestety, sekret się wydał, a Święty został 

pojmany, wtrącony do więzienia, a następnie stracony.

 


