
Oœwiadczenie z³o¿one
przez senatora Andrzeja Szewiñskiego

na 67. posiedzeniu Senatu
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Oœwiadczenie skierowane do prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Bronis³awa Komorowskiego

Szanowny Panie Prezydencie!
Do mojego biura senatorskiego zg³osi³ siê pan Tadeusz Ehrhardt z proœb¹ o pomoc w sprawie przy-

znania obywatelstwa polskiego. Jak mnie poinformowa³, w kwietniu 2007 r. z³o¿y³ do Prezydenta Rze-
czypospolitej podanie w powy¿szej sprawie. Wniosek zosta³ zaopiniowany przez Ministerstwo Spraw
Wewnêtrznych i Administracji i trafi³ do urzêduj¹cego wówczas prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
Lecha Kaczyñskiego. Ale niestety, do tej pory pan Ehrhardt nie otrzyma³ ¿adnej odpowiedzi.

Pan Tadeusz Ehrhardt urodzi³ siê w Czêstochowie i tam przez wiele lat mieszka³. Pos³ugiwa³ siê na-
zwiskiem Orgielewski. Do tej pory ma w³asne mieszkanie i wielokrotnie odwiedza rodzinne miasto
w Polsce. Obecnie mieszka z ¿on¹ i dzieæmi w Niemczech, w Akwizgranie. Zarówno decyzja o zamieszka-
niu w Niemczech, jak i przyjêcie niemieckiego nazwiska ¿ony by³y podyktowane obaw¹ przed represjami
ze strony w³adz komunistycznych.

Pan Tadeusz Ehrhardt jest renomowanym muzykiem jazzowym, który wielokrotnie przypomina³, ¿e
jest bardzo blisko zwi¹zany z Polsk¹ i ze swoim rodzinnym miastem. Ostatnio wspó³pracowa³ z Filhar-
moni¹ Czêstochowsk¹, czego efektem by³o wydanie p³yty jazzowej. Pan Tadeusz Ehrhardt uzyska³ tak¿e
pozytywn¹ opiniê od prezydenta miasta Czêstochowy co do swojej dzia³alnoœci.

Proœba pana Ehrhardt jest motywowana chêci¹ powrotu do kraju oraz do swojego polskiego nazwis-
ka i umieszczenia go w drugim cz³onie nazwiska dwucz³onowego: Tadeusz Ehrhardt-Orgielewski. Obec-
nie pos³uguje siê zwyczajowo podwójnym nazwiskiem i chcia³by to prawnie usankcjonowaæ.

Warto podkreœliæ, ¿e przed wyst¹pieniem o przyznanie obywatelstwa polskiego pan Tadeusz Ehr-
hardt uzyska³ od w³adz niemieckich zgodê na zachowanie obywatelstwa niemieckiego w przypadku
otrzymania polskiego. Zgoda ta jest terminowa i jej wa¿noœæ wygasa z dniem 1 marca 2011 r. Stosowne
dokumenty zosta³y za³¹czone przez pana Ehrhardta do wniosku z³o¿onego prezydentowi Rzeczypospoli-
tej Polskiej.

Wobec powy¿szego zwracam siê do Pana Prezydenta z uprzejm¹ proœb¹ o pozytywne rozpatrzenie
wniosku z³o¿onego przez naszego rodaka

Z powa¿aniem
Andrzej Szewiñski




