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Filip Adwentwci4i jest nieprzytomny.
Podkarpackiposeldo Parlamentu
Europejskiego,
cigiko rannyw wypadku
leiy w klinice w podwarsamochodorvym,
szawshmKonstancinie.
w sobotgFilip
ffiakju2 informowaliSmy.
WAdwentwrazz rodzinqwracaltoyotqdo
Warszawy.
Na wiadukciew Gr6jcutir uderzyl w busa,kt6regolekko uszkodzilorazw
toyotg i poloneza.W wypadkuzginglycztery osoby:S5letni ojciecposla,jego 19.letnia corka oraz dwaj mgLczyiniz poloneza.
Adwentijego matkawalcz4o zycie.Mlodszac6rkaposlawsobotgnawlasneiyczenie
qpisala sigze szpitalaw Gr6jcu.
- Tiudno mi o tym m6wi6- odpowiadapytanyo zdrowieAdwenta,jego asystentMarcin Dybowski.- Poselmazmiazdzon4klatkg
piersiow4.lrkarze czekaj4azjegostano96lny sigleps4',wtedybgdqgo operowa6.

groby
0dwiedzali
rodzinne
- Ci4glenie mogg uwierzyl,w to, co sig
stalo.Jeszcze
w sobotgrozmawialemz nimi
w biurze- opowiadaKrzysztofWitko, pracownikw biurzeposelskim
Adwentaw Jaroslawiu.Poznalemjego rodzic6w,kt6rzypo
razpierwszyod wielu lat przyjechalido Polski.Na stalemieszkaj4
we Francji
Adwentowiew piqtek i sobotgodwiedzali
na .Podkarpaciumajomych i groby kewnycn.
- OjciecAdwentapochodzilze Zloczowa
pod Lwowem - tlumac4r Wtko. Oni byli
mocnozlvi4zaniz Podkarpaciem.
W piqtek
odwiedzaligoby bliskichw Przeworsku.W
poniedzialekw nas4im biurze telefony sig
urywaly.Ludziedzwonilizcalego
pySrwiata,
tali o zdrowieAdwenta.O wypadkuprzeczytaliw intemecie.

FilipAdwenturodzil
sig i wigkszqczg5c
iycia spqdzilw
Strasburgufam
tei pracowaliako
anesteziolog.
Do
Polskiprzeni6slsiq
na stalew 1996r,
Zamieszkal
w
Grodzisku
Mazowieckim,
W 2004r. z listy
LigiPolskichRodzin
na Podkarpaciu
dostalsiq do Parl+
mentuEuropejskiego.4$letni
poliglotaznapolski,
angielski,
flancuski,
niemieckiirosyiski,

go gabinetu i powiedzial: mam trzy tiry
sprzgtu,chcepanna sw6joddzial- wspomina dr ThdeuszNowosad,ordynatorOddzialu IntenrywnejTerapii i Anestezjologiiw
Wojew6dzkimSzpitalu Specjalistycznym
w
Rzeszowie.- To wyj4tkowyczlowiek.Prawicowyradykal,ideahsta.
Nowosadpr4'znaje,ienierazpytalFilipa,
skEdpomysl,by wr6ci6do Polskina stale.
- To brzmi pategcznie,ale to jest 2arliwy
katolikipatriota. On marzvl.bv colzdziala1
w polityc^e.
We Francjito bylo iriemo2liwes
dodajeNowosad.
Wspohracownpy i r@qla fl$QpgS?,
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Takidobryczlowiek

Wtko jest wstrz46nigtyi zalamany.- To
jest taki dobry czlowiek. Ledwie tydzieri
temuzalatvil czterytiry sprzgtumedycmego
zFranqi,kt6re trafily do szpitaliw Kro6nie,
zAB4rT
SPrlrU[Xn
UArflA
JaSlei Przeworsku- wylicza.
ryIP4Do
Ale to niejedynapomocAdwenta.W cza0$lawihslficzoriaj,,Fru{tnffi
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sie stanuwojennegoi p62niejorganizowal
awi ftlu:?s{stfiiemu,kigrowc
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Pulani
pomochumanitarn4
ciq*ruruki,mi€sznariCowi
w LubeF
dlaJaroslawia,
RzeszoW 1995r. ministerzdrowia
,,,,sl*ienr;,o$84,,
ff;jest,cigglq,pr il,;;,1,;,,;,wa i Przemy6la.
pr'4znal mu odmaczenie,,Za Zashryi dla
i$11,,,1:,,,,,,,,,
:iiiir,nldnltr$laipfavsd0@0bhiqi,
vnrioskisno zastosonranie
urooeC
niego
OchronyZdrowia".
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Prawicoruy
idealista
pap
prokwatorrejonowy
w Grojcu,
PiotrFigas.
Potginytir zmiaidiyl toyotg,kt6rq podr6- Pamigtam,
jak w 1993r. wszedldo moje- 2owdarodzinaAdwentow.

