W

Knnffitrmomy
w ffi$ffiffiy#rn
Francuskiej
i czterdziez racjiurodzenia
w Republice
M6glbyi Francuzem
stu lat spgdzonych
w tym kraju,ale wybralPolskg.Nienaleiafemdo iupostawqFilipaAdwenta.Boto, co nazywanopowrotem
dzi zdumionych
powrotemwcalenie bylo.Niemusiafdo
w Jegoprzypadku
do polsko5ei,
niczegopowracad,byt zanurzonyw Ojczyinie.Jak pokazaloiycie, lego
dziafaniai wysifekstalysig kolejnymtrwatymzapisemw historiiPolski.

przezFliemc6rrr,
szczegdlnie
w AlzaDlategopowstauraf
cji i Lotaryngii,
kolejneksiq2kiFilipaAdwentao niejakiewybezpieczefstwie
dlaPolski,
nika z pozbywaniasiq naszejziemi
na rzeczobcokrajowc6w.

Ostatnio
zaanga2owal
sig w po-

Rozumialem
Jeqowyb6r iak malo
FilipAdwentkochatwszystko.
owoc6w
co moc polskimplantatorom
kto. Samwlainiepowr6cifem
do kra- polskie,
co w jakiSsymboliczny
spo- migkkich.
Szukaf
kontakt6qa w euju. Tam,gdziepracowafem
ladnych s6b wiqzafosig z wojskiemgrzed- roparlamencie
staratsig walczy
parg lat, moglemwkrdtceubiegai wrze3niowym.
Uwa2al,
2e przedwo- o ochrong
przed
rynkdweuropejskich
sig o obywatelstwoi bez trudu je jennaarmiakumulowala
w sobieto niekontrolowanym
naplywem
owo
otrzymai.Ale po co, skoromoim wszystko,co bylo kwintesencjq
pol- c6wmigkkich
z Chin,Maroka
i innych
miejscem
na ziemibyfai jestPolska. sko6ci.Wszgdzie
poszukiwal
Polski, kraj6w.
Ubolewal,
ie w trakcie
nego
My5lg,2e zyskafemtym uznanie Czynilto mqdrze,
nietracqcentuzja- cjacjiz UEzupelnie
pononszalancko
w Jegooaach,gdyi nieslowami,
ale zmuizapalu,gdywidziafludzkqma- miniqtosprawgowoc6wmigkkic
rezygnacjq
z wygodniejszego
iycia foS(,glupotgi zakiamanie.
i dotej poryniktniestarasiqzaradz
wskazalem,
ie z koleiJegodecyzja .lakibyl FilipAdwent?Bylprzede knywdzie
polskich
plantator6w.
zanurzenia
siqw Polskg
bylasluszna, wszystkimdobrym czlowiekiem, FilipAdwentkochaf
swojqrodzin
Kiedy5przezdluiszyczasrozma- W staniewojennymni6sf pomoc i wcalesigz tymniekryt.Powtarz
wiali5myo majorze
Hubalu.Gdyzo- wielu ludziom,To 0n orqanizowaf 2eniemalepszego
miejsca
dowycho
rientowaf
siq,2edoStdu2owiemna transporty
lek6w,iywnoici,odzie2y wywania
dziecijak
wlaSnie
naszkraj
jego temat,wypytafmnie drobia- itp.z Francji,
szczeg6lnie
na Podkar- Niedziwilem
sigtemu.Takiesamo
zgowo o pewienepizodzwiqzany pacie,gdzie tkwiq Jego korzenie. zdanie
usiyszalem
od parlshnra
Popie
z wyslaniemsygnetuoficerskiegoOpowiadaf
mi kiedyS
jak
o przygodach, l6w z Kurozwgk,
ktdrzypodobnie
majoraHubalado matkiw Krako- jakie mial z komunistycznq
wladzq panposef
zamieszkali
w Polsce.
wie. 0162FilipAdwentnosilsygnet i urzgdnikami.
Byl odwainy.PodejO 2oniei dzieciach
wypowiad
oficerall RPzakupionyprzedlaty mowalsigtrudnych
zadari.
sig czulei ciepfo.Po prostubyli
w Krakowie
i istnialodu2eprawdoFilip Adwent chgtnieodwiedzal czqstk4
Jegoiycia.Szukal
dobryc
- jakutrzymywal
- ie Godziszdw,
podobieristwo
byl tu podczaspamigt- szk6ldlaswoich
c6reki syna.Chcia
bylto tensamsygnet,kt6ryz kielec- nychrekolekcji
dlarolnik6ww grud- jak najwigcej
po6wigcif
czasu
i im,
kich las6w do Krakowajesieniq niu2002r,Sprawypolskiej
ziemiin- i Polsce.
Dzielil
czasmigdzy
rodzin
1939 roku przywiozla,,Tereska"teresowalygo z tej przyczyny,
2e a sprawy
wainedlaOjczyzny.
z oddzialu
Hubala.
sam byl Swiadkiem
wykupuziemi
MarekGarbaez

