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Podziękowania

Za krytyczne uwagi do pierwotnego tekstu jestem ogromnie 
wdzięczny:  Maciejowi Granieckiemu, b. sekretarzowi Rady 
Ministrów, b. szefowi Kancelarii Sejmu, szefowi Biura Trybu-
nału Konstytucyjnego; Józefowi Siemiątkowskiemu, b. dy- 
rektorowi Departamentu Prawnego w KPRM, b. dyrekto-
rowi Biura Prawnego w  Rządowym Centrum Legislacji;  
dr Zofii Stemplowskiej, associate professor filozofii i  teo-
rii politycznej na  Uniwersytecie Oksfordzkim; Rafałowi 
Tarnogórskiemu, b. analitykowi w PISM; dr Ewie Toczek,  
b. analitykowi w Biurze Studiów i Ekspertyz Kancelarii Sej-
mu, b. członkini Służby Cywilnej w  Ministerstwie Spraw 
Zagranicznych.

Prof. Januszowi Trzcińskiemu, b. prezesowi Trybunału 
Konstytucyjnego, dziękuję za recenzję wydawniczą tekstu.

Za udzielenie mi bezcennych konsultacji w  zakresie 
problematyki współdziałania premiera z  prezydentem 
dziękuję b. prezesom Rady Ministrów: prof. Markowi 
Belce, Janowi Krzysztofowi Bieleckiemu, prof. Jerzemu 
Buzkowi, dr. Włodzimierzowi Cimoszewiczowi. Specjal-
ne podziękowania za konsultacje składam  b. prezyden-
towi Rzeczypospolitej, Aleksandrowi Kwaśniewskiemu. 
Żałuję, że nie doszło do szerszej konsultacji z b. prezy-
dentem Lechem  Wałęsą. 

Za późno już, niestety, na publiczne składanie podzięko-
wań za liczne rozmowy w latach 1999–2012 b. marszałkowi 
Sejmu, prof. Wiesławowi Chrzanowskiemu (1923–2012).

Wszystkie uwagi do  całości pierwotnego tekstu albo 
jego części czy streszczonych tez na rozmaitych etapach 
pracy nad tekstem, jak również wszystkie odpowiedzi 
na pytania stawiane przeze mnie w konsultacjach z poli-
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tykami – były mi wielce przydatne. Nawet te, których nie 
mogłem uwzględnić, pobudziły mnie do  dalszej pracy 
nad tekstem. Cała odpowiedzialność za treść tej książki 
spada wyłącznie na mnie jako jej autora, który nie stosu-
je się tu do Gombrowiczowskiej maksymy, że w utworze 
„wcale nie chodzi o to, żeby nie było wad, tylko o to, żeby 
były zalety”, i dlatego też prosi Czytelnika o wytknięcie 
pozostawionych błędów czy wskazanie fragmentów nie-
zrozumiałych  (ryszard@stemplowski.pl).

Książka ukazuje się w  Oficynie Wydawniczej ATUT  
– Wrocławskim  Wydawnictwie Oświatowym, kierowanym 
z życzliwością dla autorów przez Witolda Podedwornego. 
Publikację wspiera finansowo moja Alma Mater, za  co 
wdzięczny jestem dyrektorowi Centrum Studiów Niemiec-
kich i Europejskich im. Willy’ego Brandta Uniwersytetetu 
Wrocławskiego, prof. Krzysztofowi Ruchniewiczowi.

Składam podziękowania redaktorce dr Annie Matuszew-
skiej za wielki wkład pracy w przygotowanie tekstu do druku. 


