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M6gl byi Francuzem z racji urodzenia w Republice Francuskiej i czterdzie- przez Fliemc6rrr, szczegdlnie w Alza-
stu lat spgdzonych w tym kraju, ale wybral Polskg. Nie naleiafem do iu- cji i Lotaryngii, Dlatego powstaurafy
dzi zdumionych postawq Filipa Adwenta. Bo to, co nazywano powrotem kolejne ksiq2ki Filipa Adwenta o nie-
do polsko5ei, w Jego przypadku powrotem wcale nie bylo. Nie musiaf do bezpieczefstwie dla Polski, jakie wy-
niczego powracad, byt zanurzony w Ojczyinie. Jak pokazalo iycie, lego nika z pozbywania siq naszej ziemi
dziafania i wysifek staly sig kolejnym trwatym zapisem w historii Polski. na rzecz obcokrajowc6w.

Ostatnio zaanga2owal sig w po-
moc polskim plantatorom owoc6w
migkkich. Szukaf kontakt6q a w eu-
roparlamencie starat sig walczyd
o ochrong rynkdw europejskich przed
niekontrolowanym naplywem owo-
c6w migkkich z Chin, Maroka i innych
kraj6w. Ubolewal, ie w trakcie nego-
cjacji z UE zupelnie nonszalancko po-
miniqto sprawg owoc6w migkkich
i do tej pory nikt nie stara siq zaradzid
knywdzie polskich plantator6w.

Filip Adwent kochaf swojq rodzinq
i wcale sig z tym nie kryt. Powtarzal,
2e nie ma lepszego miejsca do wycho-
wywania dziecijak wlaSnie nasz kraj.
Nie dziwilem sig temu. Takie samo
zdanie usiyszalem od parlshnra Popie-
l6w z Kurozwgk, ktdrzy podobnie jak
pan posef zamieszkali w Polsce.

O 2onie i dzieciach wypowiadal
sig czule i ciepfo. Po prostu byli
czqstk4 Jego iycia. Szukal dobrych
szk6l dla swoich c6rek i syna. Chciaf
jak najwigcej czasu po6wigcif i im,
i Polsce. Dzielil czas migdzy rodzinq
a sprawy waine dla Ojczyzny.

Marek Garbaez

Rozumialem Jeqo wyb6r iak malo
kto. Sam wlainie powr6cifem do kra-
ju. Tam, gdzie pracowafem ladnych
parg lat, moglem wkrdtce ubiegai
sig o obywatelstwo i bez trudu je
otrzymai. Ale po co, skoro moim
miejscem na ziemi byfa i jest Polska.
My5lg, 2e zyskafem tym uznanie
w Jego oaach, gdyi nie slowami, ale
rezygnacjq z wygodniejszego iycia
wskazalem, ie z kolei Jego decyzja
zanurzenia siq w Polskg byla sluszna,

Kiedy5 przez dluiszy czas rozma-
wiali5my o majorze Hubalu. Gdy zo-
rientowaf siq, 2e doSt du2o wiem na
jego temat, wypytaf mnie drobia-
zgowo o pewien epizod zwiqzany
z wyslaniem sygnetu oficerskiego
majora Hubala do matki w Krako-
wie. 0162 Filip Adwent nosil sygnet
oficera ll RP zakupiony przed laty
w Krakowie i istnialo du2e prawdo-
podobieristwo - jak utrzymywal - ie
byl to ten sam sygnet, kt6ry z kielec-
kich las6w do Krakowa jesieniq
1939 roku przywiozla ,,Tereska"
z oddzialu Hubala.

Filip Adwent kochat wszystko. co
polskie, co w jakiS symboliczny spo-
s6b wiqzafo sig z wojskiem grzed-
wrze3niowym. Uwa2al, 2e przedwo-
jenna armia kumulowala w sobie to
wszystko, co bylo kwintesencjq pol-
sko6ci. Wszgdzie poszukiwal Polski,
Czynil to mqdrze, nie tracqc entuzja-
zmu izapalu, gdy widziaf ludzkq ma-
foS(, glupotg i zakiamanie.

.laki byl Filip Adwent? Byl przede
wszystkim dobrym czlowiekiem,
W stanie wojennym ni6sf pomoc
wielu ludziom, To 0n orqanizowaf
transporty lek6w, iywnoici, odzie2y
itp. z Francji, szczeg6lnie na Podkar-
pacie, gdzie tkwiq Jego korzenie.
Opowiadaf mi kiedyS o przygodach,
jakie mial z komunistycznq wladzq
i urzgdnikami. Byl odwainy. Podej-
mowal sig trudnych zadari.

Filip Adwent chgtnie odwiedzal
Godziszdw, byl tu podczas pamigt-
nych rekolekcji dla rolnik6w w grud-
niu 2002 r, Sprawy polskiej ziemi in-
teresowaly go z tej przyczyny, 2e
sam byl Swiadkiem wykupu ziemi


