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Książka wnikliwie analizuje proces przemiany ustrojowej, rozpoczęty przy Okrągłym Stole,
a zakończony powołaniem rządu Tadeusza Mazowieckiego. Kluczowym elementem
transformacji były wybory czerwcowe 1989 r. Ich wynik ukazał siłę opozycji
solidarnościowej i słabość obozu władzy; dla jednych był triumfem, dla drugich – gorzką
lekcją prawdy. Klęska wyborcza rządzących i miażdżące zwycięstwo opozycji ogromnie
zaskoczyły obie strony sceny politycznej i wymusiły przyjęcie rozwiązań, których nikt
wcześniej nie przewidywał. Wybory czerwcowe znacznie przyspieszyły przejście od
monopartyjnego systemu „demokracji ludowej” do wielopartyjnej demokracji
parlamentarnej z wolną grą sił politycznych. Autorka celnie wychwyciła momenty zwrotne
tego procesu, decydujące o jego dalszym przebiegu. Z obiektywizmem przedstawiła
mozolne wypracowywanie niełatwego konsensusu przez dotychczasowych zażartych
przeciwników politycznych.

Książka nagrodzona w konkursie im. Władysława Pobóg-Malinowskiego na
Najlepszy Debiut Historyczny Roku 2010
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