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Tunezja – pierwsza success story Arabskiej Wiosny?

1 maja 2014 r. tunezyjskie Zgromadzenie Konstytucyjne uchwali³o nowe prawo wyborcze. 
Po debacie deputowani jednym g³osem zdecydowali nie wykluczaæ urzêdników re¿imu 
Zine al-Abidine Ben Alego z mo¿liwoœci ubiegania siê o stanowiska publiczne. To jeden 
z ostatnich etapów cementowania podstaw ustroju demokratycznego. Ma te¿ znaczenie dla 
zachowania spokoju spo³ecznego – liderem Nidaa Tounes, g³ównej koalicji opozycyjnej 
wobec rz¹dz¹cej do niedawna islamskiej Partii Odrodzenia – Ennahda, jest Béji Caïd 
Essebsi, minister i przewodnicz¹cy parlamentu z czasów Ben Alego. Proces, w wyniku 
którego Tunezja wybi³a siê na pozycjê lidera demokratycznych przemian w œwiecie 
arabskim, nabra³ przyspieszenia pod koniec 2013 r. Z wielu powodów mo¿na oceniæ je jako 
przeciwieñstwo drogi, któr¹ pod¹¿y³ Egipt. O ile nad Nilem armia pod przywództwem 
genera³a Abdel Fattah el-Sisiego, z szerokim poparciem ludnoœci zakoñczy³a 
„eksperyment demokratyczny” i zawróci³a kraj na tory z czasów H. Mubaraka, Tunezja 
prze¿ywa odrodzenie aspiracji wolnoœciowych, na co pozytywnie odpowiedzia³a 
miejscowa klasa polityczna i spo³ecznoœæ miêdzynarodowa.

Wobec coraz silniejszych autorytarnych tendencji premiera Turcji Recepa 
Tayyipa Erdogana, Tunezja ma szansê zaj¹æ jej miejsce jako modelu symbiozy islamu 
i demokracji, przynajmniej z perspektywy zachodniej. W zwi¹zku z tym powodzenie 
reform tunezyjskich ma fundamentalne znaczenie jako punkt odniesienia dla UE 
w stosunkach z pañstwami Afryki Pó³nocnej. Mo¿e te¿ odegraæ rolê jako inspiracja dla 
kierunku reform w innych pañstwach regionu, np. w Maroku, Libii

W najnowszym numerze „Komentarza Miêdzynarodowego Pu³askiego” Research Fellow 
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Wiosny. „
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Jêdrzej Czerep

1 maja 2014 r. tunezyjskie Zgromadzenie Konstytucyjne uchwali³o nowe prawo wyborcze. 

Po debacie deputowani jednym g³osem zdecydowali nie wykluczaæ urzêdników re¿imu 
Zine al-Abidine Ben Alego z mo¿liwoœci ubiegania siê o stanowiska publiczne. To jeden 
z ostatnich etapów cementowania podstaw ustroju demokratycznego. Ma te¿ znaczenie dla 
zachowania spokoju spo³ecznego – liderem Nidaa Tounes, g³ównej koalicji opozycyjnej 
wobec rz¹dz¹cej do niedawna islamskiej Partii Odrodzenia – Ennahda, jest Béji Caïd 
Essebsi, minister i przewodnicz¹cy parlamentu z czasów Ben Alego. Proces, w wyniku 
którego Tunezja wybi³a siê na pozycjê lidera demokratycznych przemian w œwiecie 
arabskim, nabra³ przyspieszenia pod koniec 2013 r. Z wielu powodów mo¿na oceniæ je jako 
przeciwieñstwo drogi, któr¹ pod¹¿y³ Egipt. O ile nad Nilem armia pod przywództwem 
genera³a Abdel Fattah el-Sisiego, z szerokim poparciem ludnoœci zakoñczy³a 
„eksperyment demokratyczny” i zawróci³a kraj na tory z czasów H. Mubaraka, Tunezja 
prze¿ywa odrodzenie aspiracji wolnoœciowych, na co pozytywnie odpowiedzia³a 
miejscowa klasa polityczna i spo³ecznoœæ miêdzynarodowa.
G³ównym wyzwaniem dla nowego, odpartyjnionego rz¹du Mehdiego Jomâa jest 
uporz¹dkowanie gospodarki. W tej dziedzinie wyzwania s¹ znacz¹ce – populistycznymi 
posuniêciami Ennahda obdarowa³a sektor publiczny 40 proc. podwy¿kami p³ac, 
zatrudni³a 100 tysiêcy nowych, czêsto nieprzygotowanych urzêdników, prawie trzykrotnie 
zwiêkszy³a dop³aty do produktów naftowych i ¿ywnoœci. Odby³o siê to kosztem inflacji, 
wzrostu deficytu bud¿etowego (do 9 proc.) i zad³u¿enia zagranicznego (do 50 proc. PKB). 

Ust¹pienie islamistów
Istotne dla zrozumienia dynamiki przemian w Tunezji s¹ powody, dla których islamska 
partia Ennahda, która wygra³a wybory po obaleniu dyktatury, zgodzi³a siê dobrowolnie 
oddaæ w³adzê.
Pierwszym i najbardziej oczywistym powodem by³ wybuch powszechnego oburzenia po 
zabójstwie jednego z liderów œwieckiej lewicy, poety Chokri Belaida 6 lutego 2013 r., 
a nastêpnie 25 lipca 2013 r. innego œwieckiego dzia³acza, Mohammada Brahmi. Obydwa 
zabójstwa wywo³a³y milionowe manifestacje, których uczestnicy odpowiedzialnoœci¹ za 
œmieræ polityków obarczali w³adze. Demonstracjom towarzyszy³y ataki na biura partii 
rz¹dz¹cej. O ile wykonawcami zamachów byli ekstremistyczni salafici, demonstranci 
obwiniali rz¹d i parlamentarzystów Ennahdy o podsycanie wrogoœci wobec œwieckich 
aktywistów i tolerowanie klimatu dopuszczaj¹cego przemoc polityczn¹. Obydwaj politycy 
byli g³oœnymi krytykami rz¹dz¹cych islamistów. O ile w s¹siedniej Libii zabójstwa dzia³aczy 
politycznych, oficerów si³ zbrojnych i komendantów policji, a nawet zbrojne rajdy na 
parlament s¹ na porz¹dku dziennym, w Tunezji obydwa akty terroru rozsadzi³y ustalone 
ramy walki politycznej. Nie mog³y pozostaæ bez radykalnej reakcji, ani pojednawczych 
gestów Ennahdy. 
Po pierwszym zamachu do dymisji poda³ siê premier Hamadi al-D¿ibali, a rz¹dz¹ce 
ugrupowanie zapowiedzia³o utworzenie nowej, szerokiej koalicji porozumienia 
narodowego. Ostatecznie planów tych nie zrealizowano z powodu bojkotu opozycji. 
Nowemu gabinetowi Alego Larayedha brakowa³o szerszej legitymacji. Po drugim zamachu 
premier zapowiedzia³ szybkie wybory na grudzieñ 2013 r., jednak po masowych 
wyst¹pieniach, dymisji ministra edukacji i wezwaniach koalicyjnej partii Ettakatol do 
ust¹pienia rz¹du, islamiœci zgodzili siê oddaæ w³adzê technokratycznemu gabinetowi 
przejœciowemu. Nast¹pi³o to dok³adnie w trzeci¹ rocznicê rewolucji, 13 stycznia 2014 r. 
Mehdi Jomâa ma teraz czas co najmniej do paŸdziernika 2014 r. na konsolidacjê zdobyczy 
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demokratycznych.
Erozji rz¹dz¹cej Partii Odrodzenia sprzyja³y powszechne podejrzenia o jej nieformalnych 
powi¹zaniach z radyka³ami islamskimi z Libii i miejscowym ekstremistycznym ruchem 
Ansar al-Sharia. Taka sytuacja podkopa³a poparcie religijnych Tunezyjczyków, którzy 
wynieœli Ennahdê do w³adzy licz¹c, ¿e umiarkowani islamiœci pogodz¹ religiê z demokracj¹ 
w takim stopniu, jak udawa³o siê to w Turcji. Dochodzenia policyjne, choæ wskaza³y na 
konkretnych sprawców z krêgu salafitów, nie rozwia³y podejrzeñ o inspiracjê czy 
przyzwolenie na œledzenie i nastawanie na ¿ycie opozycjonistów, jakie mia³y p³yn¹æ z kó³ 
rz¹dz¹cych. 
Oprócz okolicznoœci wokó³ g³oœnych zabójstw, rolê w wycofywaniu siê Ennahdy odegra³a 
presja ze strony koalicji zwi¹zków zawodowych UGTT, które krytykowa³y inflacjê i nie 
dopuszcza³y do powziêcia kroków oszczêdnoœciowych. Maj¹c wp³yw na ulicê, zw³aszcza 
w po³udniowo-zachodnim zag³êbiu przemys³owym wokó³ Gafsa, liderzy zwi¹zkowi 
chêtnie wchodzili w rolê „rz¹du równoleg³ego”, postuluj¹cego np. nacjonalizacjê 
pogr¹¿onych w kryzysie przedsiêbiorstw, które obni¿a³y produkcjê i redukowa³y 
zatrudnienie z powodu strat udzia³u w rynkach. To w³aœnie presja ze strony zwi¹zkowców, 
po³¹czona z ofensyw¹ œwieckich „oburzonych” i rosn¹c¹ izolacj¹ miêdzynarodow¹, a tak¿e 
przyk³ad egipski uœwiadomi³y islamistom, ¿e trwanie u w³adzy przyniesie im wiêcej strat ni¿ 
korzyœci. Lewicowy ruch zwi¹zkowy ma w Tunezji historyczn¹ legitymacjê – to w³aœnie 
UGTT doprowadzi³a do rozpowszechnienia informacji o samobójczej œmierci sprzedawcy 
owoców pod koniec 2010 r, co by³o detonatorem rewolucji. Co zreszt¹ symptomatyczne, 
równolegle ze zwi¹zkowcami do g³osów antyrz¹dowych do³¹czy³a g³ówna konfederacja 
pracodawców, niezadowolona z b³yskawicznego rozwoju sektora nieformalnego, który 
wymkn¹³ siê spod jej kontroli. 

Inaczej ni¿ w Egipcie
Choæ w regionie Pó³nocnej Afryki wiêkszoœæ uwagi œwiatowych mediów w ostatnim 
pó³roczu przyci¹ga³y dramatyczne wydarzenia w Egipcie, nie mo¿na wyci¹gaæ generalnych 
wniosków na temat bilansu przemian Arabskiej Wiosny, bez porównania z Tunezj¹. 
Obydwa pañstwa rozpoczê³y etap porewolucyjny od wyborczych zwyciêstw partii 
islamistów – najlepiej zorganizowanych i znanych zwyk³ym ludziom, czêsto zas³u¿onych 
w dostarczaniu pomocy potrzebuj¹cym. By³y to ruchy „skazane na zwyciêstwo” 
w pierwszych wyborach. Kwesti¹ otwart¹ pozostawa³o jednak, jak przetrwaj¹ nieuchronne 
rozczarowanie spo³eczeñstw o rozbudzonych aspiracjach i jak u³o¿¹ sobie relacje 
z cz³onkami by³ego re¿imu, wojskowymi, oraz demokratyczn¹ opozycj¹. W obydwu 
pañstwach narasta³a niechêæ do zaw³aszczania pañstwa przez islamistów oraz spo³eczna 
polaryzacja. O ile jednak w Egipcie doprowadzi³a ona do si³owego obalenia rz¹dz¹cego 
Bractwa Muzu³mañskiego przy aprobacie du¿ej czêœci libera³ów, w Tunezji uda³o siê 
unikn¹æ rewan¿yzmu. Ogromne zas³ugi w szukaniu porozumienia miêdzy rz¹dz¹cymi 
islamistami, oraz opozycyjn¹ koalicj¹ Nidaa Tounes odegra³a tunezyjska Liga Praw 
Cz³owieka oraz ogólnokrajowa Rada Adwokacka – œrodowiska o du¿ym autorytecie, 
przywi¹zane do zasad poszanowania praw jednostki. W Egipcie o biegu wydarzeñ 
przes¹dzi³a armia, której prezydentowi Mursiemu nie uda³o siê podporz¹dkowaæ, a która 
zachowa³a poczucie w³asnej pozycji jako ostatecznej instancji politycznej. Zawrotna 
kariera genera³a Sisiego obrazuje obecn¹ wci¹¿ w Egipcie têsknotê za silnym cz³owiekiem, 
liderem, który poci¹gnie za sob¹ naród, bez liczenia siê z ofiarami. W Tunezji wojskowi nie 
odegrali historycznie takiej roli jak w Egipcie, silniejsze za to by³y tu ruchy liberalne 
i pozycja kobiet. Wreszcie w Egipcie interwencja armii, wyjêcie Bractwa Muzu³mañskiego 
spod prawa, niezwykle krwawa rozprawa z jego liderami i cz³onkami, oraz przyjêcie 
autorytarnego ustawodawstwa, oznacza³o w praktyce powrót do sprawdzonego modelu 
z czasów Mubaraka. W³adze, a tak¿e du¿a czêœæ spo³eczeñstwa uzna³a, ¿e eksperyment 
z demokracj¹ siê nie uda³ i jedyne co w tym momencie mo¿na zrobiæ, to krok do ty³u. 
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Obserwuj¹c Tunezjê w 2012 r. czy na pocz¹tku 2013 r. mo¿na by³o wysnuwaæ podobne 
prognozy. Pañstwo pogr¹¿a³o siê w kryzysie gospodarczym oraz kryzysie zaufania. Na 
ulicach miast i na prowincji narasta³a przemoc ekstremistów muzu³mañskich. Politycy 
partii rz¹dz¹cej nierzadko mówili jêzykiem konserwatywnych mu³³ów, wybucha³y 
zamieszki przy okazji projekcji filmowych czy wystaw. Prawdziw¹ plag¹ sta³ siê taqfir – 
publiczne oskar¿enie o odstêpstwo od wiary, nadu¿ywane przez islamistycznych pos³ów 
przeciw ka¿demu, z kim siê nie zgadzali, a które wystawia³o pomówionego na 
niebezpieczeñstwo. W Tunezji nie by³o jednak si³y trzeciej, takiej jak egipska, 
upolityczniona armia, a wspomnienie wynaturzeñ dyktatury Ben Alego nie budzi³o 
sentymentu. Ucieleœnieniem „dobrych czasów stabilnoœci” sta³y siê za to rz¹dy Habiba 
Bourgiby, twórcy nowoczesnego pañstwa, rz¹dz¹cego od 1956 r. do 1987 r. Za jego czasów 
kobiety uzyska³y pozycjê nieporównywalnie wy¿sz¹ ni¿ w wiêkszoœci pañstw arabskich, 
powsta³a silna klasa œrednia. Wreszcie w 2013 r., po zmianach na szczytach armii i rewizji 
taktyki, tunezyjskie pañstwo zaczê³o odnosiæ sukcesy w walce z ekstremistami, co 
wzmocni³o zaufanie do instytucji. Kulminacj¹ tego procesu by³o aresztowanie w grudniu 
2013 r. w Libii Abou Iyadha, lidera ekstremistów z Ansar al-Sharia, odpowiedzialnego m.in. 
za zamachy na amerykañskie placówki dyplomatyczne.

Nowy optymizm
Wraz z przejœciem Ennahdy na pozycje defensywne pod koniec 2013 r., powróci³ klimat 
sprzyjaj¹cy umacnianiu wolnoœci, których domaga³a siê antyautorytarna rewolucja, daj¹ca 
pocz¹tek Arabskiej Wioœnie. Bezpoœrednio po zabójstwie Brahmiego zaktywizowa³ siê 
najbardziej liberalny i pro-wolnoœciowy elektorat. Manifestacje, które przetoczy³y siê przez 
miasta, domaga³y siê równych praw kobiet i mê¿czyzn. W tej atmosferze przyspieszenia 
nabra³y prace nad konstytucj¹. G³oœnymi zwyciêstwami libera³ów przy jej opracowywaniu, 
niemo¿liwych jeszcze kilka miesiêcy temu, by³o usankcjonowanie równouprawnienia, 
a tak¿e kryminalizacja taqfiru. Choæ islamiœci i sekularyœci spierali siê o te kwestie, 
podnios³a atmosfera czasu prze³omu i rozbudzone oczekiwania spo³eczne sprzyja³y 
konsensusowi. Ostatecznie kompromisowy, ale liberalny w treœci tekst, przyjêto niemal 
jednog³oœnie. Prezydent Moncef  Marzouki podpisuj¹c konstytucjê 27 stycznia 2014 r. 
nazwa³ j¹ wielkim zwyciêstwem nad dyktatur¹. Wprowadza ona silne podstawy 
trójpodzia³u w³adz i zakazuje zmian, które wyd³u¿y³yby iloœæ kadencji prezydenta ponad 
dwie, gwarantuje wolnoœæ sumienia i prawa mniejszoœci religijnych. Uznano j¹ za 
fundament Drugiej Republiki. W kraju zapanowa³o poczucie wyjœcia na prost¹ przez 
powrót do idea³ów rewolucji, odmienne od rozczarowania jakie dominuje w innych krajach 
regionu. Nowa, technokratyczna ekipa cieszy siê nadal du¿ym kredytem zaufania. Od 
poprzedniego rz¹du odró¿nia siê nie tylko stylem, ale i jêzykiem. Rz¹dz¹cy przez 2 lata 
islamiœci preferowali klasyczny arabski – jêzyk dostojny, poetycki i górnolotny, ale 
nierzadko ma³o konkretny i nieprzystaj¹cy do wymogów nowoczesnoœci. Jomâa operuje 
tunezyjskim dialektem potocznym, a w wypowiedziach koncentruje siê na zaniedbanym 
przez poprzedników rachunku ekonomicznym. 
Egipt odwróci³ siê od kursu demokratycznego, w Libii zbrojne bojówki i ruchy 
odœrodkowe dominuj¹ nad s³abym pañstwem, Syria wykrwawia siê w wojnie domowej, 
a zmiany w Jemenie nadal zale¿¹ od dobrej woli w³adz. Na tym tle Tunezja prezentuje siê 
jako pierwszy prawdziwy „success story” Arabskiej Wiosny, co spotyka siê z pozytywnym 
odbiorem w regionie, na Zachodzie, oraz wœród instytucji finansowych – w kwietniu 2014 r. 
Bank Œwiatowy uruchomi³ kolejne 100 mln dolarów na wsparcie rozwoju drobnego 
biznesu.
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Wnioski i rekomendacje

1) Wobec coraz silniejszych autorytarnych tendencji premiera Turcji Recepa Tayyipa 
Erdogana, Tunezja ma szansê zaj¹æ jej miejsce jako modelu symbiozy islamu i demokracji, 
przynajmniej z perspektywy zachodniej. W zwi¹zku z tym powodzenie reform 
tunezyjskich ma fundamentalne znaczenie jako punkt odniesienia dla UE w stosunkach 
z pañstwami Afryki Pó³nocnej. Mo¿e te¿ odegraæ rolê jako inspiracja dla kierunku reform 
w innych pañstwach regionu, np. w Maroku, Libii.

2) Zaanga¿owanie umiarkowanie islamistycznej Ennahdy w proces tworzenia 
demokratycznej konstytucji obrazuje odejœcie jej g³ównego nurtu od tolerowania 
ekstremistów w kraju i polityki wspierania miêdzynarodowego odrodzenia islamskiego na 
pozycje pañstwotwórcze i skoncentrowane na zapewnieniu spokoju spo³ecznego w samej 
Tunezji. Mo¿e to mieæ wp³yw na ewolucjê pokrewnych ideowo partii w innych pañstwach 
regionu, np. w Mauretanii. 

3) Powo³anie rz¹du technokratów i uchwalenie liberalnej konstytucji na pocz¹tku 2014 r. 
umo¿liwi³o udzielenie przez USA i Uniê Europejsk¹ drugiego kredytu zaufania Tunezji, po 
okresie rozczarowania i zniecierpliwienia pog³êbiaj¹cym siê chaosem i przemoc¹. 
W po³¹czeniu z aktywn¹ postaw¹ Algierii do anga¿owania Ennahdy w dialog, obecny kurs 
mo¿e pozytywnie wp³yn¹æ na lepsz¹ wspó³pracê w kwestiach bezpieczeñstwa w regionie, 
co jest konieczne dla prowadzenia walki z miêdzynarodowymi ugrupowaniami 
terrorystycznymi, które lokuj¹ siê w Tunezji. Ich dalsze umacnianie, po³¹czone z rekrutacj¹ 
Tunezyjczyków do d¿ihadu w Syrii, mo¿e zagroziæ nowemu kompromisowi.

4) Relacje zwi¹zkowców z nowymi w³adzami i ich zdolnoœæ do kompromisu w imiê dzia³añ 
antykryzysowych bêd¹ kluczowe dla unikniêcia kolejnego przesilenia, które mog³oby 
zagroziæ odrodzeniu demokracji.

5) Przemiany w Tunezji stanowiæ mog¹ istotny impuls dla zaktywizowania i wypracowania 
nowej formu³y „Procesu Barceloñskiego”/Unii dla Œródziemnomorza, w tym odnowienia 
formu³y multilateralnej w wypracowywaniu dobrych praktyk dla transformacji politycznej.

6) Przemiany w Tunezji daj¹ Polsce mo¿liwoœci zwiêkszenia w³asnego umocowania 
w regionie przez zintensyfikowanie polityki transferu know-how w zakresie przemian 
ustrojowych, dzia³añ szkoleniowych i wspó³pracy eksperckiej.
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Fundacja im. Kazimierza Pu³askiego 

„Komentarz Miêdzynarodowy Pu³askiego”

jest niezaleýnym think tankiem specjalizujàcym siæ w polityce zagranicznej. Fundacja 
dostarcza strategiczne analizy i rozwiàzania dla decydentów rzàdowych, sektora 
prywatnego i spoùeczeñstwa obywatelskiego, które dajà wglàd w przyszùoúã i przewidujà 
nadchodzàce zmiany.

Fundacja w swoich badaniach i analizach koncentruje siæ gùównie na dwóch wektorach: 
transatlantyckim w wymiarze politycznym i bezpieczeñstwa oraz Rosji i obszarze 
postsowieckim. Ponadto obszarem analiz sà Azja, Afryka, Bliski Wschód oraz kraje 
Europy.

Fundacja mog³a powstaæ dziêki przemianom politycznym, które nast¹pi³y w Polsce po 
1989 r. Idea³y genera³a Kazimierza Pu³askiego (wolnoœæ, sprawiedliwoœæ i demokracja) 
stanowi¹ inspiracjê dla wszelkich inicjatyw podejmowanych przez Fundacjê. Dzia³ania 
Fundacji obejmuj¹ m.in.: prowadzenie badañ naukowych, opracowywanie publikacji 
i analiz, przygotowywanie seminariów oraz konferencji, edukowanie i wspieranie liderów 
(www.instytutprzywodztwa.pl). 

Fundacja by³a organizatorem Warszawskiego Regionalnego Kongresu Organizacji 
Pozarz¹dowych (www.warsawcongress.pl). Obecnie jest wspó³organizatorem Akademii 
M³odych Dyplomatów (www.diplomats.pl) oraz wydawc¹ Platformy Komunikacyjnej dla 
Organizacji Pozarz¹dowych (www.non-gov.org). 

Fundacja przyznaje Nagrodê im. Kazimierza Pu³askiego „Rycerz Wolnoœci” dla wybitnych 
postaci zas³u¿onych w promowaniu demokracji. Nagrodê dotychczas otrzymali profesor 
W³adys³aw Bartoszewski, profesor Norman Davies, Alaksandar Milinkiewicz, lider 
demokratycznej opozycji na Bia³orusi, byli prezydenci Polski Lech Wa³êsa i Aleksander 
Kwaœniewski, by³y prezydent Litwy Valdas Adamkus, by³a prezydent £otwy Vaira 
Vîíe-Freiberga, by³y wysoki przedstawiciel UE ds. wspólnej polityki zagranicznej 
i bezpieczeñstwa oraz by³y sekretarz generalny NATO Javier Solana, by³y minister spraw 
zagranicznych Francji i za³o¿yciel nagrodzonej Pokojow¹ Nagrod¹ Nobla organizacji 
Lekarze Bez Granic Bernard Kouchner oraz by³y senator USA Richard Lugar.

Fundacja Pu³askiego jest jedn¹ z dwóch polskich organizacji pozarz¹dowych 
posiadaj¹cych status organizacji partnerskiej Rady Europy. Wiêcej o Fundacji na

to analizy istotnych dla Polski zagadnieñ z zakresu polityki miêdzynarodowej. Dokument 
publikowany jest w dwóch wersjach jêzykowych: polskiej i angielskiej. Osoby chc¹ce 
publikowaæ swoje oryginalne prace w „KMP”, proszone s¹ o kontakt z redakcj¹ 
(office@pulaski.pl). ¯eby regularnie otrzymywaæ kolejne numery „KMP” nale¿y podaæ 
swój e-mail na stronie www.pulaski.pl. 

 
www.pulaski.pl. 
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