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nW Adutent - Sutigty Franci.szek potityki
Z Marcinem Dyboutskim - asystentenx posla d,o Parlamentu Europejskiego Filipa Aduenta
rozmautia Zofia Krzanouska
Z.K. - 18 czerwca 2005 r. mial mieisce tragiczny wy-

padek, w wyniku kt6rego 26 czerwca odszedl
do wiecznoSci Posel do Parlamentu Europej-
skiego Filip Adwent. Msza 3w. pogrzebowa zo-
stala odprawiona 30 czerwca w koSciele pw.
Sw. Annyw Grodzisku Mazowieckim. Znalpan
posla Filipa Adwenta bardzo dlugo - jak zapi-
sal sig w pana pamigci?

M.D. - Znalem go rzeczyuiSc,ip dlugo, bylem wy-
datucq jego ksiqiek, m.in. ,,Dlaczego Unia
Europejska jest zgubq dla Polski".fu2 wtedy
bardzo sig ziyliimy, byli(my dla siebie bliscy

. jeili cbodzi o poglqdy i o spos6b patrzenia na
rolnictwo. Nie mogli(my pogodzii sig z sytu,acjq
polskiego rolnika, niedocenianiem jego pracy
i.faktem, 2e na jego pracy robiq.fortung inni.'lViele 

tet rozmawialiimy o umilouaniu polskiej
ziemi. Zale2alo nanx na. pozostawieniu ziemi
u polskicb rgkach, bjt nie dokonal sig wykup
ziemi, szczeg6lnie przez Niemc6w. To byl tuy-
jqtkowy czlowiek, tuyjqtkoua postat, takie
u,t polityce.

Z.K. -'W okresie stanlr wojennego Posel Filip Ad-
went organizowal pomoc medyczn4 dla szpi-
tala wJaroslawiu.

M.D. - Zacbwycala mnie milo#, jakq pan posel oka-
zyutal do Podkarpacia i ludzi tu mieszkajq-
cycb. Widzial jaka jest sytuacja sluzby zdro-
wia na Podkarpaciu, postanouilpodobnie jak
w stanie wojennym, sproutadzaCpomoc dlatego
regionu. W czasie bardzo krotkiego czasu, kie-
dy Filip Adutent byl Poslem clo Parlamentu Eu-
ropejskiego sprotuadzil ai 1O tir6ut pornocy,
byly to m.in.l6zka.Jeden z ostatnicb transpor-
tou, ktory trafil do Krosna zauieral lo2ka by-
drauliczne. Jedno takie l6zko jest tu cenie sa-
mocbodu. Do szpitali Podkarpacia trafilo 90
takicb l62ek. Byly tei inne drogie sprzgty; de.fi-
brylat ory, respiratoly, inktt b atory. Posel cieszyl
sig zawsze jak dziecko. Kiedy przycbodzily od-
pouiedzi od szpitali, do kt6rycb pisaliimy listy
i byla konkretna deklaracja ponxocy pan Ad-
uent byl szczgfliwy. To byl ,,(w. Franciszekpo-
lityki".

Z.K. - Posel znany byl r6wnie| z dzialah na rzecz
pojednania polsko - ukrairiskiego.

M.D, - gdy pan Filip u,r latach 9)Jycb byl na Ukra-
inie tuJazlowcu u koftiele Sw. Piotra i Pawla,
klgczqc przed oltarzem, ofiarowal suoje 2ycie
za pojednanie Polski i Ukrainy. Pragng przy-
pomnie{ 2e odszedl uttedy, kiedy czytany byl
na Ukrainie i ut Polsce list obu episkopat1w
o pojednaniu, a kiedy zdarzjtl sig u4tpadek roz-
strzygana byla ktaestia otwarcia Cmentarza
Orlqt Lutoutskicb.

Z.K. - 
'$7 

sobotg 16 lipca zostalo powolane Stowa-
r4tszefire, ktore bgdzie kontynuow ae dziela za-
inicjowane ptzez Sp. Filipa Adwenta. Co bylo

inspiracj4 do jego powstania?
M.D. -.lefli spojrzyrny z jakieji innej perspektyuy na

tragiczne oclejkie Posla, to moze bgrlziemy ina-
czej tuiolziec jego prac?. Ta o.fiara nie mo2e
pdj(C na malyrc../aroslatu byl miastem ukocba-
nynx przez niego. Tt,Ltaj - oprocz Kalwa4i Pa-
clawskiej - pan Filip przeiytual swoje najuigk-
sze uzn.tszenia i podjql decyzjg o poturocie clo
Polski. Osoby bliskie p. Filipou,ti spotkaly sig
u,t Jaroslau,titi i postanowily powolaZ stou,tarzy-
szenie , u sklad ktorego tueszli najbli2si usp6l-
prac,ownicy po.slg, aby kontynuowai dzialal-
noSc za.routno cbarytatylunq, ochrong rolnic-
twa, jale i obrong clobrego imienia Polski. Du2o
jest clzieclzin, tu kt1rycb mozemy utspolnie dzia-
lai dla ttczczenia utielkiego Polaka i patrioty
jakim bylpan Filip.

Z.K. - Czy stowanyszenie bgdzie ubiegalo sig o sta-
tus organiz acji poLrytkr-r publicznego?

M.D. - Tak, bgclziemy sig starai o uzyskanie tego
ulainie statLrstt, gclytlqczq sig z tym mo2liuo-
ici uzyskania $orJk6u z naszJ)cb poclatk1ut.
Bgdziemy sig starali tei o pozyskanie sponso-
r6w. Zamierzamy zurocit sig oponxoc do szpi-
tali.francuskicb, tuloskicb i byi moze niemiec-
kicb. Cbcem?, b! taponxoc h.Ltaj clocierala Mjt-
ilg, ie od stroryt.finansotaej damy sobie raclg,
bo dzielo jest piQkne. Sq lttdzie, kt6rzy majq
otuarte serca i bgdq cbcieli je wspomagaC.

Z.K. - \X/ Jaroslawill trwaj4 bardzo zaawansowane
przygotowanra do orwarcia hospicjum. Czy
w przyszlosci mozna bgdzie liczyc na pomoc
takile dla takiej inicjatywy?

M. D, - Je z clz q c p o tuoj euto dztr.uie po dk arp a c kim, o d -
wieclzalem r6zne bospicja, rozmautialem z ka-
planami, z siostrami Felicjankami i z innymi
zakonami, kt6re pomagajq cborym. Wiem, 2e
potrzeby sq olbrzymie. Ci ludzie niosq pomoc
najbardziej potrzebujqcym, nie majq uighszej
pomocy ze stronlt paristua. Naszq pomoc bg-
dziemy kierouat do tych miejsc i os6b, ktore sq
u najtn.tdniej szej syh.tacji.

Z.K. - Sp. Filip Adwent byl wzorem do naSladowa-
nra dla wielu ludzi. Je$li ktoS chcialby przyst4-
pii do stowarzyszenia, jakie powinien spelnii
wan-rnki?

M.D. - I)ct slcn,uatzyszenia moze lrzr-str4pi( kctzclj,,
ktc> cbce reoliz<ttuai cele, ktrjre sq urymien iolte
w statucie. Stcrtut bgdzie opttblikotuan? no stro-
nie intentetouej tuwut.fi/ ipnchuent.ltl. d,logg
cloclat, .ze spoirricl t"-clt tuszystkich binr Pctsla
P'i liltn A tltuent n, kt(tre .fi r nkcj ctncttualjt na Po d-
kr;. rlt a r:iu z rsst au i I iim y b irtro ut .l a roslau itL
i ono u: dalszy-rn ci4gu. jest otrro?te. Jego sze-
.fbnz jest St. I?zysztct^f'Wilko, kton, b?clz'ie przy!
mctutnl zgloszenia. Po tuypelnieniu ltetunyclt
.fo rrn a I n o S c i m. o zrt c,t. p rzys t qp i ( d o s to w G.t'.z ys z: c -
nia, s|totltkn| sig razenl i czynii cJobrc.,.
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