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ŻYCIORYS TONIEGO HALIKA  
1. Biografia i życiorys Tony'ego Halika  
Tony Halik, czyli Mieczysław Sędzimir Antoni Halik, to polski podróżnik, żeglarz, fotoreporter, dziennikarz, 
operator filmowy, autor programów telewizyjnych i książek. Współprowadzący programu 
podróżniczego Pieprz i Wanilia. Urodził się 24 stycznia 1921 roku w Toruniu.  

2. Lata młodości  
Tony Halik od najmłodszych lat był rządny przygód. Jako 14-latek wypłyną na tratwie z Płocka, chcąc dotrzed 
do Gdaoska. Wyprawa jednak została przerwana przez straż graniczną. Uczęszczał do Liceum im. Stanisława 
Małachowskiego, a następnie przeniósł się do Liceum Ogólnokształcącego im. Władysława Jagiełły w Płocku. 
Brał udział w II wojnie światowej. Wtedy też pierwszy raz miał kontakt z kamerą – filmował samoloty. W 
listach do przyjaciela opisywał swoje wojenne losy. Korespondencja ta została później opublikowana w 
angielskiej gazecie.  

3. Związki  
Po wojnie poślubił Pierrette Andrée Courtin. Będąc w związku małżeoskim poznał Elżbietę Dzikowską, w 
której się zakochał. Poznali się podczas wywiadu, który przeprowadzała z nim Elżbieta Od tej pory byli prawie 
nierozłączni, spędzili razem 24 lata, podróżując po całym świecie i nagrywając podróżnicze programy 
telewizyjne.  
 

 

 
 

4.Wyprawa na Alaskę  
Podróżą jego życia była wyprawa na Alaskę, która trwała 4 lata. Udał się na nią wraz z żoną. Wspólnie zwiedzili 
21 krajów, przemierzając 182 624 km. W tym czasie wybudował 14 mostów. Przy jednym z mostów powstała 
nawet osada nazwana jego nazwiskiem – Puente Halik. W czasie tej podróży urodził się ich syn. W 1960 roku 
zamieszkał z rodziną w Meksyku, gdzie pracował jako korespondent NBC.  

5. Śmierd  
Tony Halik zmarł 23 maja 1998 roku w Warszawie. Został pochowany na Cmentarzu Bródnowskim. Po jego 
śmierci otwarto Muzeum Podróżników im. Tony’ego Halika w Toruniu.  

6.Wybrane reportaże z podróży  
 180 000 kilometrów przygody (1975)  
 Z kamerą i strzelbą przez Mato Grosso (1986)  
 Moja wielka przygoda (1988)  
 Urodzony dla przygody (1990)  
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23 rocznica śmierci Toniego Halika.  

  
  

23 lata temu 23 maja, zmarł Tony Halik, ale pozostał w pamięci kilku pokoleo Polaków. Przeszło dwadzieścia 
lat w trakcie, których podróżował i prowadził w telewizji swoje programy pozostawiło trwały ślad.   

 
 
 

 
 
 

    „Śmierd latała ze mną podczas wojny, przycupnięta na siedzeniu mojego spitfire’a, towarzyszyła 
mi też, gdy rozwścieczone fale były w zmowie z wiatrem i czyhały na chwilę słabości kruchej      

żaglówki. Śmiertelne zagrożenie przynosiły mi polowania na dzikie zwierzęta i wizyty wśród wrogich 
i pierwotnych plemion indiaoskich. Śmierd kryła się w kulach rabusiów, w zatrutych strzałach, w 

pełnych jadu zębach węży” 
 
 
 

Ostatnią podróżą Halika była choroba. Pokonała go 23 maja 1998 roku. Na jego nagrobku widnieje 

krzyż z zawieszonym na nim plecakiem. 

Halik do dziś uważany jest za jednego z najważniejszych światowych podróżników. "Byłem tu. Tony 
Halik" - głosi słynna inskrypcja. 
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                        Matura  
 

 
      

     Maturę wymyślili Prusacy w epoce oświecenia. Od dwóch wieków traktowana jest jako 
przepustka do dorosłego życia. Zawsze matura była głównym szczeblem do zdobycia urzędniczej 
kariery, ale też trudną próbą i nieosiągalnym marzeniem wielu młodych ludzi. Pragnących należed 
do elity. W latach 30. ubiegłego wieku egzamin ten zdawało w Polsce tylko około 38 tysięcy osób 
rocznie. Dziś - dziesięd razy więcej.  
    Status wykształconego człowieka z maturą uległ degradacji w PRL-u, a w jeszcze większym 
stopniu obecnie, kiedy postawiono na powszechnośd średniego wykształcenia 
oraz wyższego. Dlatego wszelkie próby porównania trudności przedwojennej matury i obecnej, nie 
mają szans, ponieważ bardzo dużo się zmieniło. Dawniej było bardzo trudno zdad maturę. 
Przed wojną większośd gimnazjalistów kooczyło naukę po zdaniu tzw. małej matury - po sześciu 
klasach podstawówki i 4 latach gimnazjum. Mała grupa młodzieży chciała się kształcid i szła do 
liceum, gdzie wymagania były wysokie. Matury zawsze odbywały się zawsze w maju. Jeśli ktoś 
nie zdał, mógł próbowad podejśd powtórnie w innym terminie. Do roku 1938 częśd pisemna w 
gimnazjach klasycznych, których było najwięcej, obejmowała trzy przedmioty: język polski lub 
historię do wyboru, język łacioski lub grecki do wyboru oraz fizykę z chemią lub matematykę do 
wyboru. Egzamin ustny składał się z obowiązkowej religii, łaciny, greki, kultury antycznej i fizyki z 
chemią.  
  Matura – polski egzamin z materiału objętego programem nauczania wybranych przedmiotów na 
poziomie szkół średnich. Absolwenci szkół średnich nie mają obowiązku przystąpienia do egzaminu, 
lecz świadectwo jego zdania wymagane jest od kandydatów, którzy wybierają się na wyższe 
uczelnie.  Za przeprowadzenie egzaminu odpowiedzialna jest Centralna 
Komisja Egzaminacyjna, której podlegają Okręgowe Komisje Egzaminacyjne zajmujące się 
przygotowaniem i przeprowadzeniem matury w danym regionie.  
       

    Naszym absolwentom życzymy dużo szczęścia i pomyślności, otwartości umysłu i sukcesów 
podczas egzaminu maturalnego, aby okazał się on znakomitym wstępem w dorosłe życie!  
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 Majowe święta w Polsce 
 

 

  

Święto 1 Maja w Polsce  
Międzynarodowy Dzieo Solidarności Ludzi Pracy, popularnie zwany Świętem Pracy lub po prostu 1 Maja – 
międzynarodowe święto klasy robotniczej, obchodzone od 1890 corocznie 1 maja. W Polsce Święto Pracy jest 
świętem paostwowym od 1950.  
Święto wprowadziła w 1889 II Międzynarodówka dla upamiętnienia wydarzeo z pierwszych dni mają 1886 w 
Chicago, w Stanach Zjednoczonych podczas strajku będącego częścią ogólnokrajowej kampanii na rzecz 
wprowadzenia 8-godzinnego dnia pracy.  
  

Święto 2 Maja w Polsce  
Dzieo Flagi Rzeczypospolitej Polskiej  
Dzieo Flagi został ustanowiony przez Sejm w 2004 roku. To święto, które ma wyrażad szacunek do flagi i 
propagowad wiedzę o polskiej tożsamości oraz symbolach narodowych. Co roku tego dnia Polacy mogą z 
dumą eksponowad flagi na zewnątrz, wieszając je w oknie, na balkonie lub ścianie swojego domu. Warto 
jednak wiedzied jak poprawnie wywiesid flagę, aby ta godnie się reprezentowała. Trzeba również pamiętad, 
że flaga jest symbolem narodowym chronionym prawem.  
  
Święto 3 Maja w Polsce  
Natomiast święto 3 maja jest świętem paostwowym na pamiątkę uchwalenia w 1791 r. Konstytucji 3 maja. 
Była ona pierwszą w Europie i drugą na świecie. Niezwykle postępową konstytucją, która stała się symbolem 
historyczno-narodowym. Kolejne rocznice jej uchwalenia były okazją do zamanifestowania wolności narodu 
względem obcej władzy czy suwerenności społeczeostwa wobec rządzących. To dzieo ustawowo wolny od 
pracy.  
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Jak dbad o zdrowie?  

   

 
1. Rezygnacja z używek- Aby zatroszczyd się o zdrowy tryb życia, warto w pierwszej kolejności 
zrezygnowad z tego, co nam szkodzi.  
2. Picie wody- Wypijanie codziennie ok. 2 litrów wody to nie tylko rada dla tych, którym marzy się 
gładka, jędrna cera.  
3.  Zdrowe odżywianie- Jak lepiej zadbad o zdrowie, niż stosując pełnowartościową, zbilansowaną 
dietę? Sięgajmy nie tylko po świeże owoce i warzywa, ale także kiszonki, pełnoziarniste pieczywo i 
ryby.  
4. Aktywnośd fizyczna- Zasady zdrowego stylu życia są niepełne bez aktywności fizycznej.  
5. Zdrowy sen- Nie mamy czasu na sen, a kiedy już go znajdujemy, jest on słabej jakości.  
6. Uwaga na słooce- Lubimy promienie słoneczne – gwarantują nam ładną opaleniznę i regulują 
produkcję witaminy D w organizmie. Słooce ma także swoją ciemną stronę. Szkodliwe 
promieniowanie UV to jedno z głównych źródeł zmian skórnych, w tym nowotworów.  
7. Regularne badania- Najlepiej zacząd od serii badao kontrolnych.  
8.  Dbanie o umysł – nauka radzenia sobie ze stresem.  
9. Przebywanie z ludźmi- Pielęgnowanie relacji jest niezwykle ważne nie tylko dla higieny umysłu.  
10. Odpoczynek- Zdrowy tryb życia to nieśpieszny tryb życia.  
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Polecana przedpremierowa książka 

   

Nowa ekscytująca powieśd Magdaleny Witkiewicz, jednej z najpopularniejszych polskich pisarek. 
„Wizjer” to znakomity, trzymający w napięciu thriller, który od samego początku wciąga w genialną 
intrygę, nie raz zaskoczy i sprawi, że na nowo spojrzysz na otaczającą cię rzeczywistośd – zarówno tę 
realną, jak i wirtualną. Każdy z nas pewnie chod raz zastanawiał się, dlaczego pewne sprawy 
potoczyły się tak, a nie inaczej. A co, jeśli naszym życiem nie rządzi przypadek, ale można je 
zaplanowad, kontrolowad i przewidzied? I jaką władzę może mied nad tym jeden, z pozoru niewiele 
znaczący, człowiek? W życiu Laury, młodej samotnej matki, zaczynają dziad się niewiarygodne 
rzeczy. Niektórzy znajomi znikają bezpowrotnie bez zapowiedzi, inni ulegają dziwacznym wypadkom 
bądź popełniają samobójstwa. Czy podejrzana seria wydarzeo w jej życiu ma jakiś związek z pracą, 
którą kobieta wykonuje, czyli projektowaniem i prognozowaniem zachowao.  

  
Autor: Magdalena Witkiewicz         Data premiery: 2021-06-16  
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                                                                   Fotogaleria  
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