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Praca ukazuje reakcję Francji na wprowadzenie stanu wojennego, z uwzględnieniem
sytuacji politycznej i społecznej obu krajów i różnic między postawami poszczególnych
francuskich grup społecznych. Przedstawia pomoc humanitarną, jaką społeczeństwo
francuskie, Kościół katolicki i związki zawodowe kierowały do Polaków, oraz zmierza do
odpowiedzi na pytanie, skąd wzięła się tak wielka mobilizacja Francuzów w przesyłaniu
darów do Polski i jakie czynniki na to wpłynęły.

Książka nagrodzona w w Konkursie im. Władysława Pobóg-Malinowskiego
na Najlepszy Debiut Historyczny Roku 2009.
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