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Życiorys Toniego Halika

 
Tony Halik urodził się w Toruniu 24 stycznia 1921 roku. 

Chodził do szkoły średniej w Płocku. Naukę przerwał wybuch 

wojny – wtedy to Halik wyemigrował przez Rumunię do Francji, 

następnie do Anglii, gdzie był pilotem jednego z polskich 

dywizjonów w ramach RAF. Współpracował też wówczas z 

francuskim ruchem oporu. Po wojnie emigrował do Afryki, 

następnie do Argentyny, gdzie otrzymał obywatelstwo. Był 

dokumentalistą samego Perona, współpracował w zakresie 

reportażu z największymi stacjami, m.in. NBC. Wraz z żoną podjął 

się czteroletniej wyprawy z Ziemi Ognistej na Alaskę. Wówczas to 

urodził się jego syn. Wyprawa odnalazła się w jego książce „180 

tysięcy kilometrów przygody”. Halik poznał w Meksyku w latach 

siedemdziesiątych Elżbietę Dzikowską, za sprawą której wrócił do 

Polski już na stałe, będąc wciąż dokumentalistą, ale i 

korespondentem z lokalnych wydarzeń lat osiemdziesiątych. 

Prowadził wówczas wraz z Dzikowską bardzo popularny program 

telewizyjny „Pieprz i wanilia’’. Zmarł w Warszawie w roku 1998.  
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Ciekawostki o Tonym  Haliku 
• Jako przyjaciel Indian, nazywany był Białym Indianinem. 

• W 1979 roku, dzięki swemu filmowi, ukazującemu ludobójstwo 
brazylijskich plemion, zdobył w USA nagrodę HumanitasPrize. 

• W 1976 roku dotarł do Vilcabamby – legendarnej stolicy Inków. 
Mimo, że wcześniej docierały tam inne wyprawy, to właśnie 
jemu udało się zdobyć niezbite dowody potwierdzające fakt, że 
jest to sławna stolica dawnej cywilizacji. 

• Tony Halik mówił po hiszpańsku, angielsku, francusku, 
portugalsku, włosku, rosyjsku, niemiecku, czesku, a także w 
trzech narzeczach indiańskich: Hinan, Guarani i Xavante. 

• Za cykl programów politycznych o Kubie dla stacji NBC zdobył 
nagrodę Pulitzera. 

• Współtworzył komputerową Encyklopedię Świata. 

• Tony Halik umiejętnie poruszał się na bojerach (bojer – ślizg 
lodowy, z ang. iceboat – jednostka napędzana siłą wiatru, gdzie 
pędnikiem jest żagiel lub płat lotniczy – skrzydło; porusza się na 
płozach po zamarzniętych zbiornikach wodnych). 

• Interesował się także tematyką UFO i marzył, by być pierwszym 
dziennikarzem w kosmosie. Latał balonem z Bertie Forbesem i 
nie miał nic przeciwko spotkaniom z czarownikami, szamanami 
czy znachorami. 

• Prowadził rozmowy m.in. z Henry Kissingerem, Lechem Wałęsą, 
a nawet z Fidelem Castro (z tym ostatnim przeprowadził wywiad 
jako pierwszy). 

• W 1972 roku towarzyszył prezydentowi Richardowi Nixonowi 
podczas pobytu w Polsce. 

• Był przez złośliwych nazywany najczęściej zestrzelanym pilotem 
II Wojny Światowej. 

• Był francuskim partyzantem 
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Cytaty Tony’ego Halika 

 
 

 

 „Od dzieciństwa dręczyło mnie to samo pragnienie: 
zobaczyć, co kryje się za ścianą, za górą, za   morzem…” 

 

 

„Śmierć latała ze mną podczas wojny 
przycupnięta na siedzeniu mojego spitfire’a, towarzyszyła mi 
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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 indiańskich. 
Śmierć kryła się w kulach rabusiów, w zatrutych strzałach, w 
pełnych jadu zębach węży. W dziewiczej selwie, na drogach i 
bezdrożach, w wodzie i w górach miałem szansę walczyć ze 
śmiercią. Na kulę mogłem odpowiedzieć kulą, a furię 
Przyrody mogłem pokonać mięśniami, zręcznością i 
pomysłowością. Tutaj, w selwie żelaza i betonu, czułem się 
bezradny, nie znałem dostatecznie świata kłamstw. 

 

Życzenia 
Szanowny Panie Dyrektorze! 

Z okazji srebrnego jubileuszu 25 – lecia II Społecznego 
Liceum Ogólnokształcącego im. Toniego Halika w Ostrołęce, 
składamy Panu, Gronu Pedagogicznemu , Pracownikom 
administracji i obsługi gratulacje i wyrazy uznania za wysiłek 
włożony w edukacje młodzieży, w przygotowaniu jej do 
życia i pracy we współczesnym świecie. W tym dniu życzymy 
Państwu satysfakcji z wykonywanej pracy , dalszych 
sukcesów dydaktycznych i wychowawczych , a także 
pomyślności w życiu osobistym, w dążeniu do celu i realizacji 
własnych marzeń. 
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Wspomnienia ukryte w 
fotografii 
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Sukces naszego ucznia 
Przemysław Mroczkowski uzyskał tytuł finalisty w XXI 
Ogólnopolskiej Olimpiadzie Wiedzy O Prawie. Wzięło w niej 
udział 57 uczniów szkół licealnych z naszego kraju. Składała 
się ona z trzech etapów : eliminacji szkolnych, eliminacji 
okręgowych i eliminacji centralnych.  W tegorocznej 
Olimpiadzie we współpracy z Sądem Okręgowym w 
Ostrołęce odbyła się debata na temat "Wolność słowa, a 
odpowiedzialność za słowo" z udziałem uczestników 
eliminacji centralnych’’. 

 

Opracowali: Ferenc Dawid, Sawicki Jakub 


