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26 za rocznica tragicznej Smierci dr.
Filipa Adwenta * posla do Parlamen-
tu Europejskiego, obywatela Francji,
gdzie iryl przez 4O lat i obywatela Pol-
ski, gdzie przeni6sl sig 10 lat temu
wraz z 2on4 i tr6jk4 dzieci, kt6re
chcial wych owa( nt pr awdziwych Po-
lak6w Na europadamentarzystg wy-
brany zostal z rejonu Podkarpacia,
gdzie ngbardziej przysfuiyl sig. lu-
dziom, organizuj4c od L982 r. do
korica swoich dni transporty z po-
moc4 medyczn4 dIa szpitali w Prze-
worsku, Jt6le, Brzozowie, Kro5nie,
Thrnobrzegu.

Powszechnie byl zntny z publikacji
prasowych i ksi4zkowych, ze spotkai
z ludno6ci4 w calym kraiu, z wyst4pieti
w Radiu Maryla i TV Tiwam. JuL jako
posel (zaledwie przez rok) zashfiryt na
pamigd, staj4c w obronie miejsc pracy
w takich zakladach, jak fabryka LU Pol-
ska wJaroslawiu, Alima Gerber w Rze-
szowie, zaklady migsne w Dgbicy, Rze-
szowski Zaklad Energetyczny.

Sporo do zawdzig vrnra mzj4mu ml-
nicy. Interweniowal w sprawie dolat
bezpodrednich, unijnych rygor6w ter-
minowych, sprowadzania do UE owo-
c6w migkkich z Azjiw sytuacji, gdy Pol-
ska zapewnia polowg unijnei produk-
cji owoc6w migkkich, a nawer tu2
przed Smierci4 rozp ocz$. organnctwt-
nie transport6w truskawek do Francii
z pominiqciem paskarskich zysk6wpo
Srednik6w
W swychwystqrieniach naforum Par-

lamentu Europejskiego i we Francji
stawal po stronie koncepcji Europy
Ojczyzn i przestrzegania warto6ci
chrze5cijairskich jako niezbywalnego,
kulturowego dorobku calego naszego
kontynentu.

Jego milo56 do Polski przerodz*asig
w milo5i do Slowiariszcryzriy. a szcze-
g6lnie do kres6w wschodnich, gdzie
krajabraz, przyroda, kultura, religia,
obyczaie ztchowaly swoj4 dawan4
5wie2o56 lub cho6 jej czqstkq, w od-
r62nieniu od zachodniej masskultury
- jej btask6w, zmierichdw i degenei'a-. -

cji. Byl caly szcz;g1hwy, gdy z lekarstwa-
mi w plecaku wybieral sig na Ukraing,
by ratowad zdrowie jakiej6 staruszce
w zapadlej wiosce. Starat sig przysfu-
zyd odbudowie przyjacielskich stosun-
k6w migdzy Polakarni i Ukraificami, a
nawet pr:,di* sig tak niebezpiecznego
zadania, jak ostrzeganie pned odiry-
waj4cymi tu i 6wdzie nacionalizmami.
Jako obserwator z ramienia IIE kon-
trolgxal, czy prezydenckie wybory na
Ukrainie maj4 demokratyczny prze-
bieg.
M imo emocjonaln ego zaanga2owa-

nia w sprawy, o lc6re walczyl, zawsze
posfugiwal sig argumentacj4, logik4,
doglgbn4 znajomodci4 fakt6w, co w
pol4czeniu z niezmiennie irycAiwym
traktowaniem ludzi zjednywalo mu
nawet przeciwnik6w. Znal perfekt jg-
zykfrancuski, angielski i polski, swo-
bodnie posfugiwal sig niemieckim,
rosyjskim i ukrairiskim. Bylwigc i byt-
by bardzo skutecznlrm i czynnyrn re-
prezentantem Polski w Europie szcze-
g6lnie teraz, gdy Unia porzuca zas -
dg handlowej preferencji i zasadg so-
lidamo6ci, a wszFstkie teoretyczne ko-
ny(ci z przynaleLno,Sci wyptywaly z
tych zasad.
Na pogrzebie Filipa Adwenta byli

przedstawiciele najwyZs ry ch wla.dz
paristwa, byla salwa honorowzr. W Sej-
mie' byla minuta ciszy, spontaniunie
zakohuona modlitw4 za J ego Duszg.
Ale w mass mediach zalegfu cisza god-
na cenzorskiej z czas6w PRL-u. V!i4-
tek stanowi4 pozostaj4ce w rgkach
Polak6w: Radio Maryja, Telewizja
Trwam, tygodnik ,,Nasza Polska",
,,Gtos" i ,.Nasz Dziennik". Zadnego
echa,2adnego komunikatu ze strony
organ6w Scig:rnia. Dopiero po uplywie
9 miesigcy od Smierci Adwenta, jego
c6rki i rodzic6w - Prokuratura Okrq-
gowa w Radomiu powiadomila, 2e
ztnierza do wyjaSnibnia, czy nie-byt to
zamach na irycie posla. A byly przestan-
ki do wszczgcia natychmiastowego
Sledzwa w tFm kierunku.

CzeS'( Twej pamigci, Filipie, ci, co Cig
znali, wierz4, 2e rozpoczSei nowe
2ycie na tych niebiariskich polanach,
gdzie przebywaj4 polscy pntrioci. n
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