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Filip Adwent wci4i jest nieprzytomny.
Podkarpacki posel do Parlamentu
Europejskiego, cigiko ranny w wypadku
samochodorvym, leiy w klinice w podwar-
szawshm Konstancinie.

ffiak ju2 informowaliSmy. w sobotg Filip
WAdwent wrazz rodzinq wracal toyotq do
Warszawy. Na wiadukcie w Gr6jcu tir ude-
rzyl w busa, kt6rego lekko uszkodzil orazw
toyotg i poloneza. W wypadku zgingly czte-
ry osoby: S5letni ojciec posla, jego 19.let-
nia corka oraz dwaj mgLczyini z poloneza.
Adwent ijego matka walcz4 o zycie. Mlod-
sza c6rka poslaw sobotg na wlasne iyczenie
qpisala sig ze szpitala w Gr6jcu.

- Tiudno mi o tym m6wi6 - odpowiada py-
tany o zdrowie Adwenta, jego asystent Mar-
cin Dybowski. - Posel ma zmiazdzon4 klatkg
piersiow4. lrkarze czekaj4 azjego stan o96l-
ny sig leps4', wtedy bgdq go operowa6.
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prokwator rejonowy w Grojcu, Piotr Figas. pap

0dwiedzali rodzinne groby
- Ci4gle nie mogg uwierzyl, w to, co sig

stalo. Jeszcze w sobotg rozmawialem z nimi
w biurze - opowiada Krzysztof Witko, pra-
cownik w biurze poselskim Adwenta w Jaro-
slawiu. Poznalem jego rodzic6w, kt6rzy po
raz pierwszy od wielu lat przyjechali do Pol-
ski. Na stale mieszkaj4 we Francji

Adwentowie w piqtek i sobotg odwiedzali
na .Podkarpaciu majomych i groby kew-
nycn.

- Ojciec Adwenta pochodzil ze Zloczowa
pod Lwowem - tlumac4r Wtko. Oni byli
mocno zlvi4zani z Podkarpaciem. W piqtek
odwiedzali goby bliskich w Przeworsku. W
poniedzialek w nas4im biurze telefony sig
urywaly. Ludzie dzwonilizcalego Srwiata, py-
tali o zdrowie Adwenta. O wypadku przeczy-
tali w intemecie.

Taki dobry czlowiek
Wtko jest wstrz46nigty i zalamany. - To

jest taki dobry czlowiek. Ledwie tydzieri
temu zalatvil cztery tiry sprz gtu medycmego
zFranqi, kt6re trafily do szpitali w Kro6nie,
JaSle i Przeworsku - wylicza.

Ale to nie jedyna pomoc Adwenta. W cza-
sie stanu wojennego i p62niej organizowal
pomoc humanitarn4 dla Jaroslawia, Rzeszo-
wa i Przemy6la. W 1995 r. minister zdrowia
pr'4znal mu odmaczenie ,,Za Zashryi dla
Ochrony Zdrowia".

Prawicoruy idealista
- Pamigtam, jak w 1993 r. wszedl do moje-

Filip Adwent urodzil
sig i wigkszq czg5c
iycia spqdzilw
Strasburgu fam
tei pracowal iako
anesteziolog. Do
Polski przeni6sl siq
na stale w 1996 r,
Zamieszkal w
Grodzisku
Mazowieckim,
W 2004 r. z listy
Ligi Polskich Rodzin
na Podkarpaciu
dostal siq do Parl+
mentu Europej-
skiego.4$letni
poliglota zna polski,
angielski,
flancuski,
niemiecki irosyiski,

go gabinetu i powiedzial: mam trzy tiry
sprzgtu, chce pan na sw6j oddzial - wspomi-
na dr Thdeusz Nowosad, ordynator Oddzia-
lu Intenrywnej Terapii i Anestezjologii w
Wojew6dzkim Szpitalu Specjalistycznym w
Rzeszowie. - To wyj4tkowy czlowiek. Prawi-
cowy radykal, ideahsta.

Nowosad pr4'znaje,ie nieraz pytal Filipa,
skEd pomysl, by wr6ci6 do Polski na stale.

- To brzmi pategcznie, ale to jest 2arliwy
katolik ipatriota. On marzvl. bv colzdziala1
w polityc^e. We Francji to bylo iriemo2liwe -
dodaje Nowosad. s
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Potginy tir zmiaidiyl toyotg, kt6rq podr6-
2owda rodzina Adwentow.

Copyright © Fundacja Pomocy Antyk




