
ANDRZEJ BURZYŃSKI

Andrzej M. Kobos [AMK] – Andrzeju, czy przed „Solidarnością” byłeś zaangażo-
wany w jakąś opozycyjną działalność?
Andrzej Burzyński [AB] – Nie. Dopiero w „Solidarności”. Wcześniej, w latach 
siedemdziesiątych i osiemdziesiątych, zajmowałem się studentami w Na-
ukowym Kole Fizyków, głównie podczas szkół organizowanych przez NKF. 
Kwitła tam działalność referatowa i ożywione dyskusje o wszelkich dzie-
dzinach życia. Warto może wspomnieć, że był to okres, kiedy fi zyka była 
bardzo modną dziedziną wiedzy i ten kierunek studiów wybierali najbar-
dziej uzdolnieni studenci – tak więc działalność w kołach naukowych stała 
na niezwykle wysokim poziomie. Bardzo mi się to potem przydało w latach 
późniejszych, kiedy to często miałem do czynienia z tymi samymi ludźmi, 
tyle tylko że już pracownikami UJ.

Może warto dodać, że spotykałem się często z pretensjami ze stro-
ny władz z tego powodu, iż pewna liczba studentów była zaangażowana 
w działalność w duszpasterstwie akademickim, czego partyjni dostojnicy 
nie tolerowali. Takie to były czasy.
AMK – Co pamiętasz z początków „Solidarności”?
AB – Gdy zaczęła się „Solidarność” w Gdańsku, a potem w całej Polsce, 
na Uniwersytecie Jagiellońskim powstał Komitet Założycielski NSZZ 
„Solidarność”, któremu przewodził profesor Ryszard Łużny. Nie byłem 
członkiem Komitetu Założycielskiego. W Instytucie Fizyki UJ odbyło się 
zebranie pracowników wszystkich kierunków Wydziału, tzn. matematy-
ki, fi zyki, informatyki i astronomii, które zainicjował nieżyjący już fi zyk
Paweł Gizbert-Studnicki. Rola Pawła, zwłaszcza w początkowym okresie, 
była decydująca. 

Zastanawialiśmy się na tym zebraniu, co mamy zrobić i czy mamy się 
włączyć. To nie było takie proste zagadnienie, ponieważ wtedy nie działała 
jedna, ogólnopolska organizacja „Solidarność”, tylko kilka różnych, bardziej 
lub mniej niezależnych związków zawodowych. Trzeba się było na coś zde-
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cydować. Wybraliśmy NSZZ „Solidarność”. Potem zostało zorganizowane 
zebranie, ale już „Solidarności”, na którym wybrano tymczasowy komitet, 
działający do czasu, gdy sąd zarejestrował NSZZ „Solidarność”, a właściwie 
jego statut. 
AMK – Czy od tego czasu działałeś już w „Solidarności”?
AB – Interesowałem się tym, co robią. Głównie zajmowali się przygotowy-
waniem nowej ustawy o szkolnictwie wyższym. Z ludzi, którzy tam wtedy 
działali, pamiętam, oczywiście, Pawła Studnickiego, jak również Witolda 
Kleinera – matematyka. 

Kiedy nastąpiła rejestracja „Solidarności”, zbieraliśmy się już ofi cjalnie 
i wybieraliśmy statutowe władze związku: zarządy kół, Komisję Wydzia-
łową, potem Komisję Zakładową „Solidarności” i jej przewodniczącego. 
Szefem Komisji Zakładowej Uniwersytetu Jagiellońskiego został Michał 
Pułaski – historyk. Profesor Józef Andrzej Gierowski został wybrany na 
zastępcę Pułaskiego, był niczym spiritus movens tej całej Komisji. W maju 
1981 Gierowski został wybrany na rektora. Był oczywiście kandydatem po-
pieranym przez „Solidarność”.

„Solidarność”, jako związek zawodowy, podpisała w 1981 roku poro-
zumienie z ówczesnym rektorem UJ Mieczysławem Hessem. Zgodnie 
z pierwszym porozumieniem „Solidarność” miała bardzo dużo do powie-
dzenia na Uniwersytecie.

Szefem Komisji Wydziałowej „Solidarności” Wydziału Matematyki i Fi-
zyki został Krzysztof Reczek, doktorant z matematyki; był nim do listopada 
1981. W listopadzie 1981 zakończył studia doktoranckie i rozpoczął pracę 
na AGH. Wtedy ja zostałem wybrany na szefa Komisji Wydziałowej, tuż 
przed stanem wojennym. 
AMK – Wróćmy do okresu wcześniejszego o kilka miesięcy. Czy masz jakieś 
wspomnienia przygotowań do odwołanego w ostatniej chwili strajku gene-
ralnego? To była niezwykła mobilizacja. 
AB – Wcale nie jestem pewien, czy ten strajk generalny by się udał. To było-
by bardzo trudne. Ja wiem, że wtedy był inny okres, że ludzie byli wściekli, 
a komuna bała się własnego cienia. 

Niedługo przed stanem wojennym odbył się kilkudniowy strajk okupa-
cyjny w Collegium Novum. Przynieśliśmy materace, spaliśmy w budynku. 
Rzucał się w oczy brak dobrej organizacji, był bałagan, nie udało się utrzy-
mać czystości. Organizowanie strajku powszechnego przypomina w pew-
nym sensie realizowanie marzenia. Nie jest łatwo zorganizować taki strajk, 
nawet dzisiaj nie potrafi ę powiedzieć, jak należy to zrobić. Łatwiejsze 
do przeprowadzenia są strajki głodowe, podczas których ludzie zmieniają 
się, jest mała liczba strajkujących, a nacisk na pracodawcę jest ogromny. 
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AMK – Czy przed i w stanie wojennym mieliście jakieś kontakty z organiza-
cjami robotniczymi, np. w Nowej Hucie?
AB – Powiedziałbym, że nie za wiele. Nie zajmowaliśmy się agitacją wśród 
robotników. Zorganizowali się sami, zresztą o wiele lepiej niż my. Repre-
zentowali znacznie większą siłę.
AMK – Wprowadzono stan wojenny…
AB – Po wprowadzeniu stanu wojennego czekaliśmy, co się stanie. 
W poszczególnych regionach Polski było bardzo różnie; w Krakowie właś-
ciwie było dość łagodnie. Na Śląsku przewodniczący Komisji Wydziałowej 
„Solidarności”, Marek Zrałek, fi zyk z Uniwersytetu Śląskiego, został inter-
nowany. A mnie nawet nie wzywali, choć, oczywiście, wzywali Pułaskiego 
i Łużnego; dawali im do podpisania tzw. lojalkę, ale SB na ogół zgadzało 
się, aby napisać własne oświadczenie, np. że będzie się przestrzegać pra-
wa. To był stały problem, na ten temat były zresztą różne zdania: niektórzy 
uważali, że należy się absolutnie zaprzeć i nic nie podpisywać, a inni twier-
dzili, że jeżeli zmuszają, to i tak jest to nieważne. 

Powstała Tajna Komisja „Solidarności” UJ. Potem okazało się, że skład 
Tajnej Komisji nie był stały, zmieniał się. Mam o niej raczej niedobre zda-
nie, uważam bowiem, że nie panowała nad sytuacją. To zresztą było bardzo 
trudne, bo już wtedy Uniwersytet Jagielloński był ogromną i do tego moc-
no rozproszoną instytucją. Łatwo było Tajną Komisję ignorować, do czego 
sama się także przyczyniła.
AMK – Jak Ty wszedłeś w działalność podziemną?
AB – To trudno powiedzieć. Przede wszystkim działałem na terenie Wy-
działu. Ponieważ w listopadzie 1981 zostałem wybrany na przewodniczą-
cego Komisji Wydziałowej, uważałem, że nie należy tworzyć żadnej Tajnej 
Komisji, tylko działać dalej w takim składzie, w jakim zostaliśmy wybra-
ni. Miało to tę zaletę, że mieliśmy mandat, podczas gdy Tajna Komisja UJ 
nie dysponowała nim. Zresztą oddziaływanie Komisji na pracowników 
w większości było bardzo słabe, jeżeli już coś się działo, to raczej na po-
szczególnych wydziałach. 

Nasz Wydział Matematyki i Fizyki był aktywny, na co bez wątpienia miał 
wpływ fakt, że duża część pracowników znajdowała się w jednym budyn-
ku i wiadomości szybko się rozchodziły. Bez przerwy rozwieszano ulotki, 
co sprawiało, że budynek na Reymonta był bardzo często nimi dosłownie 
obwieszony. Partyjny dyrektor administracyjny Instytutu Fizyki chodził 
i te ulotki ściągał. Nie potrafi ę powiedzieć, czy był współpracownikiem SB, 
ale jedno jest pewne: jeżeli już przychodzili do Instytutu funkcjonariusze 
Służby Bezpieczeństwa, to bez wątpienia szli do niego. 
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Mniej więcej co miesiąc odbywały się ogólne spotkania na dole, w holu 
Instytutu. Uczestniczyło w nich około 300 osób, co robiło duże wrażenie.

AMK – Czy Ciebie zostawili w spokoju?
AB – Mnie nie internowali ani też nie wzywali mnie, do czego się przyznaję 
– nie ze wstydem, jak Jacek Fedorowicz, który mówił, że zrobili mu świń-
stwo, ponieważ go nie internowali.

Do dzisiaj nie wiem tak naprawdę, ile SB wiedziało o nas. Tego nikt 
nie potrafi  z pewnością stwierdzić. Trudno też powiedzieć, czy przenik-
nęliby w nasze szeregi, gdyby naprawdę chcieli. W sumie nie mieli łatwo, 
bo partyjnych na całym Wydziale było zaledwie kilku, na ponad dwieście 
osób. W partii też były frakcje, sporo z jej członków zapisało się do „Soli-
darności”. Próbowali z partii uczynić organizację bardziej światłą, nie taką 
jaką dotąd była. Właściwie nie miałem powodu wątpić w ich szczerość.
AMK – Na czym polegała działalność podziemna na Wydziale?
AB – Zbieraliśmy, rzecz jasna, składki, datki. W kwestii pieniędzy nale-
ży powiedzieć, że też istniały pewne kontrowersje co do ich dystrybucji.
Polegały na tym, że Tajna Komisja domagała się, by pieniądze szły do jej
dyspozycji, a my przekazywaliśmy je do Kurii Metropolitalnej na pomoc
dla represjonowanych i ich rodzin. To powodowało niezgodę z Tajną
Komisją. 

AMK – W Tajnej Komisji dość szybko znalazł się Tomek Dohnalik z Instytutu 
Fizyki.
AB – Tak. Tomek Dohnalik był w Tajnej Komisji. Był łącznikiem między 
naszą organizacją wydziałową a Tajną Komisją Zakładową. Później takim 
łącznikiem był Romek Wit. Bardzo często było tak, że Tajnej Komisji coś się 
nie podobało i wtedy oni zbierali cięgi za nas.

Jeszcze jedno co do pieniędzy ogólne spostrzeżenie. Na początku stanu 
wojennego komuna postanowiła skonfi skować pieniądze ze składek „Soli-
darności” bądź przekazać je Związkowi Nauczycielstwa Polskiego. Wtedy 
rektor Gierowski postanowił oddać te pieniądze rektorskiej Komisji Socjal-
nej, którą stworzył i którą opiekował się przez cały okres swojej władzy 
rektorskiej, nie bacząc na protesty ze strony działaczy PZPR i ZNP. Postarał 
się także, by Komisja była w pełni reprezentatywna i w tym celu powołał 
do niej wybranych reprezentantów z poszczególnych wydziałów. Komisja 
ta działa do dzisiaj. Muszę tu podać dwa nazwiska osób ją prowadzących, 
gdyż są one zasłużone dla całego Uniwersytetu. To Teresa Dobrowolska 
i Małgosia Kolendowa.
AMK – Wspomniałeś, że w Instytucie Fizyki było wiele ulotek…
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AB – Tak. Drugim aktywnym polem działalności był dział książkowo-czaso-
pismowo-ulotkowy. Bardzo dużo rzeczy ukazywało się w tzw. drugim obie-
gu. Do końca życia będę pamiętał spontaniczną, wręcz nieprawdopodobną 
działalność wydawniczą. Niezależne wydawnictwa powstawały jak grzyby 
po deszczu i wypełniły lukę, którą stworzyła cenzura PRL.
AMK– Czy drukiem też zajmowaliście się w Instytucie Fizyki? 
AB – Także. Trudno mi powiedzieć, gdzie co było drukowane. Nie chwa-
liliśmy się takimi rzeczami. Książki były sprzedawane, ale przede wszyst-
kim wypożyczane. Po prostu można było przyjść i wypożyczyć książki, jak 
w bibliotece. Osobą, która opiekowała się biblioteką wydawnictw nieza-
leżnych i której trudno tutaj nie wymienić, był Stefan Łabuz. Rozprowa-
dzał też książki i czasopisma. My postępowaliśmy według zasady: „jak cię 
nie gonią, to nie ma powodu, żeby się kryć”. A nie gonili nas. To nie zna-
czy, że wiedziałem wszystko; nawet nie starałem się dowiadywać, bo zasa-
da była taka, że każdy wiedział tyle, ile mu było potrzebne; wtedy w razie 
wpadki nie można by było zlikwidować nawet lokalnej organizacji. Dodam, 
że w okresie stanu wojennego Uniwersytet Jagielloński miał komisarza woj-
skowego, który kilkakrotnie przychodził na Radę Wydziału. Bardzo się tam 
nudził, bo na Radzie Wydziału załatwiało się sprawy, które go nie intereso-
wały; w każdym razie nie był on zbyt groźny.
AMK – Czy mimo wszystko mieliście poczucie, że was obserwują? 
AB – Chyba nie. Trudno było im przeniknąć do nas. Z drugiej strony trudno 
byłoby też tego nie zauważyć, w spotkaniach w holu Instytutu uczestniczy-
ło, jak już mówiłem, na ogół około 300 osób.
AMK – Czyli praktycznie były one zupełnie otwarte, bo przecież hol IF UJ 
jest szeroko przeszklony – z ul. Reymonta i od strony Collegium Chemicum 
widać wszak całe wnętrze.
AB – Istniała co prawda możliwość, że ktoś kiedyś wpadnie i dojdzie do
szarpaniny, ale nigdy to się nie zdarzyło. Nie było jawnych represji. Była 
to prawdopodobnie specyfi ka krakowska, tutaj bowiem było łagodniej niż 
gdzie indziej. Oczywiście, gdyby zaczęły się represje, to musielibyśmy się 
zastanowić, gdzie i w jaki sposób się ukryć. Moim zdaniem, przez cały stan 
wojenny działaliśmy na wpół jawnie. Nie próbowaliśmy, rzecz jasna, wyjść 
poza Instytut, na ulicę. Tego rodzaju demonstracje często pojawiały się 
np. w Rynku i w kościołach Nowej Huty, zwłaszcza po większych nabożeń-
stwach. Wtedy ZOMO rzucało pojemniki z gazem, lało z armatek wodnych 
i biło ludzi pałkami. Trzeba było uciekać.

To były bardzo „atrakcyjne” czasy dla ludzi, którzy się nie bali. Faktem 
też jest, że władza była już wtedy nadwyrężona.
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AMK – W stanie wojennym wielu studentów aresztowano, szczególnie po de-
monstracjach. Czy mieliście jakiś udział w ich wyciąganiu?
AB – Nie. Wiem, że rektor Gierowski bardzo intensywnie działał w tym kie-
runku. Mawiał, że skoro wybraliśmy go na rektora, to musi współpracować 
z władzami. To był bardzo przyzwoity człowiek, szalenie uczciwy. Bardzo 
konsekwentnie realizował wszystkie swoje pomysły. Jego zasługi dla Uni-
wersytetu w okresie stanu wojennego nie mają sobie równych.
AMK – Czy orientujesz się, chociażby w przybliżeniu, ilu ludzi było zaanga-
żowanych w podziemną działalność „Solidarności” na Uniwersytecie Jagiel-
lońskim, jaki jest to rząd wielkości?
AB – Trudno mi ocenić ilu. Na pewno tysiące. Od pewnego czasu słychać 
ludzi, którzy nawołują, aby wrócić do etosu „Solidarności”. To są ludzie, 
którzy często mają ekstremalne poglądy. Powiem szczerze, że do dzisiaj 
nie wiem, co to jest etos „Solidarności”.
AMK – Był on zapewne związany z warunkami zewnętrznymi, a te dzisiaj 
są zupełnie inne.
AB – Dlatego nie da się wrócić do tamtych czasów. Historia nie powtarza się 
aż tak, żeby można do niej wracać.
AMK – Wróćmy więc, proszę, do Waszej podziemnej działalności wydawni-
czej…
AB – Przede wszystkim w 1985 wydawaliśmy swoje czasopismo, które nazy-
wało się „Jajogłowiec”. Robiliśmy je w kilka osób, ale o jego zawartości decy-
dowałem ja. Kto inny przepisywał na matryce, kto inny odbijał – robiliśmy 
to tak długo, jak daliśmy radę. O niektórych rzeczach nawet nie wiedzia-
łem. Nie wszyscy wszystko wiedzieli – na tym polegała „półkonspiracja”; 
chodziło o to, aby nie mogli wyłapać nas wszystkich, jak po sznurku. Byłem 
redaktorem tego pisma. Uczciwie mówiąc – 80 procent treści wyszło spod 
mojej ręki, pod pseudonimem oczywiście; zdarzały się też artykuły innych 
osób. Tutaj znowu muszę wspomnieć, że mieliśmy znakomitego drukarza 
w osobie Sławka Brzezowskiego. Bez niego „Jajogłowiec” nigdy by nie po-
wstał. Chwała mu za to!
AMK – Czego dotyczyły artykuły w „Jajogłowcu”?
AB – W 1985 władze postanowiły zmienić ustawę o szkolnictwie wyższym, 
aby dostosować ją do swoich potrzeb i ograniczyć autonomię uczelni wyż-
szych. O to szła walka. Głównie pisałem artykuły o sytuacji nauki, zwłaszcza 
o próbach ograniczenia swobód naukowych. Próbowano np. doprowadzić 
do tego, żeby rektora wybierał senat uczelni, który łatwiej byłoby kontro-
lować niż kolegium elektorów, gdzie niekiedy głosy młodych, czyli studen-
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tów, rozstrzygały o podjęciu tej, a nie innej decyzji. W kolegium elektorów 
poszczególne kurie dysponowały różną liczbą głosów, najwięcej miały rady 
wydziałów. Ale dość dużo głosów miała też kuria studencka.

Nakład „Jajogłowca” wynosił kilkaset kopii. To czasopismo rozchodziło 
się po krakowskich uczelniach: UJ, AGH, Politechnice, WSP. Ja nie zajmo-
wałem się kolportażem, ale wiem, że ludzie czytali „Jajogłowca”. Pismo było 
zauważane nawet na świecie – kiedyś słyszałem swój artykuł odczytany 
przez Radio Wolna Europa. 

Notabene, to pismo było jednym z powodów starcia z Tajną Komisją, 
która była bardzo niezadowolona, że ukazuje się ono za jej plecami; nie po-
dobało się jej, że dzieje się coś, nad czym nie ma żadnej kontroli. Ale nie
tylko to: rozpuszczano także wiadomości, że pismo jest fałszywką wydawa-
ną przez SB. 

Dzisiaj tak bym je ocenił – nie było to rewelacyjne pisemko, ale w tam-
tej sytuacji większość takich wydawnictw nie była rewelacyjna. „Jajogło-
wiec” był jednokartkówką, ukazywał się raz na miesiąc, wydaliśmy w sumie 
dwanaście numerów. Nawet nie wiem, skąd był papier, co najmniej paczka 
na numer. Byli ludzie, którzy umieli załatwić papier, mieli dostęp do pa-
pieru, nie wiem, czy cały czas z tego samego źródła. Komplet „Jajogłowca” 
znajduje się w Bibliotece Jagiellońskiej.

Muszę też powiedzieć, że pod koniec zaczęło mnie to trochę męczyć. 
Po prostu „wystrzelałem się”, wszystko, co miałem do napisania, już napisa-
łem. Inaczej rzecz wygląda, gdy dwadzieścia osób pisze artykuły. A tu prak-
tycznie pisała jedna osoba. Nie byliśmy jednak ścigani, przynajmniej nic 
mi o tym nie wiadomo. 

Mówię dużo o tym pisemku, gdyż byłem w nie bardzo zaangażowany, 
ale nie było to wszak jedyne, co robiliśmy. Ulotkowa działalność trwała cały 
czas, zbieranie pieniędzy także. Reagowaliśmy na różne wydarzenia. Pisali-
śmy odezwy i ulotki. Gdy trzeba było coś wydrukować, to potrafi liśmy zdo-
być papier i materiały. Nie było jeszcze komputerów, pisało się na maszynie, 
na matrycach białkowych. Teraz byłoby łatwiej.

Ulotki pisaliśmy nawet w 1989, kiedy padała komuna. Wydawaliśmy 
np. ulotki wyborcze, które rozdawaliśmy przed lokalami wyborczymi (było 
to coś w rodzaju pikiety). Władze nie od razu się zorientowały, że powinny 
były tego zabronić.
AMK – Bo nigdy wcześniej w PRL-u nie było wolnych wyborów…
AB – Po prostu uważano, że wybory mają załatwione, że wszystko mogą zrobić. 
AMK – Przed wyborami w 1989 roku ponownie zarejestrowano „Solidarność”…
AB – W 1989 zarejestrowano od nowa „Solidarność” i pamiętam, że odbyło 
się wtedy duże zebranie założycielskie w Collegium Chemicum, na którym 
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zadecydowaliśmy, że będziemy się starać o rejestrację jako „Solidarność” 
Uniwersytetu Jagiellońskiego. Potem odbywały się zebrania wyborcze, 
na których wybierano różne komisje, łącznie z nową Komisją Zakładową. 
AMK – Czy byłeś w tej Komisji Zakładowej, niejako drugi raz?
AB – Byłem, ale nie przewodniczącym Komisji. Nadal jestem członkiem 
Komisji Zakładowej „Solidarności”. Dotąd się nie wycofałem.
AMK – Czy, patrząc wstecz, możesz powiedzieć: to był wspaniały, heroiczny 
okres mojego życia?
AB – Tak. W życiu nieczęsto zdarza się, że człowiek ma jakiś wpływ na losy 
kraju. A w tamtych latach tak było. Były również niesamowite zdarzenia, 
np. wizyta Papieża podczas stanu wojennego. Byłem na mszy papieskiej 
w Mistrzejowicach. Ni stąd, ni zowąd weszły poczty sztandarowe „Soli-
darności”, której ofi cjalnie nie było. Obok stało ZOMO, ale ludzi w ogóle 
to nie ruszało. 

Ciągle nie wiemy, jaki będzie dalszy ciąg „Solidarności”. To trudno prze-
widzieć. Nie ma młodych; w dużym stopniu są to starzy działacze. Prowa-
dzimy działalność ściśle związkową. Nie zajmujemy się polityką, chociaż 
czasem rozmawiamy o polityce. W tej chwili „Solidarność” jest rzeczy-
wiście podzielona. Bardzo wielu ludzi wycofało się z powodów politycz-
nych. Okres AWS-u był zabójczy dla „Solidarności”. Niewątpliwie działacze 
związkowi, którzy znaleźli się wówczas przy władzy, nie stanęli na wysoko-
ści zadania. Później doszło do tego – mieliśmy co prawda o tym nie mówić 
– że bardzo wielu członków „Solidarności” uważało za uwłaczające, iż mu-
sieli deklarować, że nie byli agentami SB. Okres rządów PIS-u też nie był 
dla nas zbyt udany, ponieważ pogłębił podziały wewnątrz związku.

Gdyby nie te niesamowite zdarzenia z lat osiemdziesiątych, to zapew-
ne nie działałbym do dzisiaj w tych związkach zawodowych. Dobrze życzę 
„Solidarności”, to przecież kawał mojego życia.

Tekst autoryzowany 29 stycznia 2010

Komentarz AB do wywiadu:
Mój wywiad dotyczy okresu pierwszej „Solidarności”, a następnie okresu 
stanu wojennego. Okres drugiej „Solidarności” też był bardzo ciekawy i po-
jawiali się znakomici działacze związkowi, ale to jest już materiał na inny 
wywiad.

Bardzo wyraźnie starałem się ograniczyć do głównych osób z Wydzia-
łu Astronomii, Matematyki, Fizyki, Informatyki i ewentualnie działaczy 
związkowych z poziomu ogólnouczelnianego. 

Jeżeli kogoś pominąłem, to bardzo przepraszam. To już było tak daw-
no... (AB)



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /None
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Error
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /CMYK
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments true
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false
  /Description <<
    /ARA <FEFF06270633062A062E062F0645002006470630064700200627064406250639062F0627062F0627062A002006440625064606340627062100200648062B062706260642002000410064006F00620065002000500044004600200645062A064806270641064206290020064406440637062806270639062900200641064A00200627064406450637062706280639002006300627062A0020062F0631062C0627062A002006270644062C0648062F0629002006270644063906270644064A0629061B0020064A06450643064600200641062A062D00200648062B0627062606420020005000440046002006270644064506460634062306290020062806270633062A062E062F062706450020004100630072006F0062006100740020064800410064006F006200650020005200650061006400650072002006250635062F0627063100200035002E0030002006480627064406250635062F062706310627062A0020062706440623062D062F062B002E0635062F0627063100200035002E0030002006480627064406250635062F062706310627062A0020062706440623062D062F062B002E>
    /BGR <FEFF04180437043f043e043b043704320430043904420435002004420435043704380020043d0430044104420440043e0439043a0438002c00200437043000200434043000200441044a0437043404300432043004420435002000410064006f00620065002000500044004600200434043e043a0443043c0435043d04420438002c0020043c0430043a04410438043c0430043b043d043e0020043f044004380433043e04340435043d04380020043704300020043204380441043e043a043e043a0430044704350441044204320435043d0020043f04350447043004420020043704300020043f044004350434043f0435044704300442043d04300020043f043e04340433043e0442043e0432043a0430002e002000200421044a04370434043004340435043d043804420435002000500044004600200434043e043a0443043c0435043d044204380020043c043e0433043004420020043404300020044104350020043e0442043204300440044f0442002004410020004100630072006f00620061007400200438002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020043800200441043b0435043404320430044904380020043204350440044104380438002e>
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000410064006f006200650020005000440046002065876863900275284e8e9ad88d2891cf76845370524d53705237300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef69069752865bc9ad854c18cea76845370524d5370523786557406300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002>
    /CZE <FEFF005400610074006f0020006e006100730074006100760065006e00ed00200070006f0075017e0069006a007400650020006b0020007600790074007600e101590065006e00ed00200064006f006b0075006d0065006e0074016f002000410064006f006200650020005000440046002c0020006b00740065007200e90020007300650020006e0065006a006c00e90070006500200068006f006400ed002000700072006f0020006b00760061006c00690074006e00ed0020007400690073006b00200061002000700072006500700072006500730073002e002000200056007900740076006f01590065006e00e900200064006f006b0075006d0065006e007400790020005000440046002000620075006400650020006d006f017e006e00e90020006f007400650076015900ed007400200076002000700072006f006700720061006d0065006300680020004100630072006f00620061007400200061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610020006e006f0076011b006a016100ed00630068002e>
    /DAN <FEFF004200720075006700200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072006e0065002000740069006c0020006100740020006f007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400650072002c0020006400650072002000620065006400730074002000650067006e006500720020007300690067002000740069006c002000700072006500700072006500730073002d007500640073006b007200690076006e0069006e00670020006100660020006800f8006a0020006b00760061006c0069007400650074002e0020004400650020006f007000720065007400740065006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50062006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c006500720020004100630072006f006200610074002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e002000410064006f006200650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e002c00200076006f006e002000640065006e0065006e002000530069006500200068006f006300680077006500720074006900670065002000500072006500700072006500730073002d0044007200750063006b0065002000650072007a0065007500670065006e0020006d00f60063006800740065006e002e002000450072007300740065006c006c007400650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f00620061007400200075006e0064002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f0064006500720020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e>
    /ESP <FEFF005500740069006c0069006300650020006500730074006100200063006f006e0066006900670075007200610063006900f3006e0020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000640065002000410064006f0062006500200061006400650063007500610064006f00730020007000610072006100200069006d0070007200650073006900f3006e0020007000720065002d0065006400690074006f007200690061006c00200064006500200061006c00740061002000630061006c0069006400610064002e002000530065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006500610064006f007300200063006f006e0020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /ETI <FEFF004b00610073007500740061006700650020006e0065006900640020007300e4007400740065006900640020006b00760061006c006900740065006500740073006500200074007200fc006b006900650065006c007300650020007000720069006e00740069006d0069007300650020006a0061006f006b007300200073006f00620069006c0069006b0065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069006400650020006c006f006f006d006900730065006b0073002e00200020004c006f006f0064007500640020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065002000730061006100740065002000610076006100640061002000700072006f006700720061006d006d006900640065006700610020004100630072006f0062006100740020006e0069006e0067002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006a00610020007500750065006d006100740065002000760065007200730069006f006f006e00690064006500670061002e000d000a>
    /FRA <FEFF005500740069006c006900730065007a00200063006500730020006f007000740069006f006e00730020006100660069006e00200064006500200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000410064006f00620065002000500044004600200070006f0075007200200075006e00650020007100750061006c0069007400e90020006400270069006d007000720065007300730069006f006e00200070007200e9007000720065007300730065002e0020004c0065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200063007200e900e90073002000700065007500760065006e0074002000ea0074007200650020006f007500760065007200740073002000640061006e00730020004100630072006f006200610074002c002000610069006e00730069002000710075002700410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650074002000760065007200730069006f006e007300200075006c007400e90072006900650075007200650073002e>
    /GRE <FEFF03a703c103b703c303b903bc03bf03c003bf03b903ae03c303c403b5002003b103c503c403ad03c2002003c403b903c2002003c103c503b803bc03af03c303b503b903c2002003b303b903b1002003bd03b1002003b403b703bc03b903bf03c503c103b303ae03c303b503c403b5002003ad03b303b303c103b103c603b1002000410064006f006200650020005000440046002003c003bf03c5002003b503af03bd03b103b9002003ba03b103c42019002003b503be03bf03c703ae03bd002003ba03b103c403ac03bb03bb03b703bb03b1002003b303b903b1002003c003c103bf002d03b503ba03c403c503c003c903c403b903ba03ad03c2002003b503c103b303b103c303af03b503c2002003c503c803b703bb03ae03c2002003c003bf03b903cc03c403b703c403b103c2002e0020002003a403b10020005000440046002003ad03b303b303c103b103c603b1002003c003bf03c5002003ad03c703b503c403b5002003b403b703bc03b903bf03c503c103b303ae03c303b503b9002003bc03c003bf03c103bf03cd03bd002003bd03b1002003b103bd03bf03b903c703c403bf03cd03bd002003bc03b5002003c403bf0020004100630072006f006200610074002c002003c403bf002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002003ba03b103b9002003bc03b503c403b103b303b503bd03ad03c303c403b503c103b503c2002003b503ba03b403cc03c303b503b903c2002e>
    /HEB <FEFF05D405E905EA05DE05E905D5002005D105D405D205D305E805D505EA002005D005DC05D4002005DB05D305D9002005DC05D905E605D505E8002005DE05E105DE05DB05D9002000410064006F006200650020005000440046002005D405DE05D505EA05D005DE05D905DD002005DC05D405D305E405E105EA002005E705D305DD002D05D305E405D505E1002005D005D905DB05D505EA05D905EA002E002005DE05E105DE05DB05D90020005000440046002005E905E005D505E605E805D5002005E005D905EA05E005D905DD002005DC05E405EA05D905D705D4002005D105D005DE05E605E205D505EA0020004100630072006F006200610074002005D5002D00410064006F00620065002000520065006100640065007200200035002E0030002005D505D205E805E105D005D505EA002005DE05EA05E705D305DE05D505EA002005D905D505EA05E8002E05D005DE05D905DD002005DC002D005000440046002F0058002D0033002C002005E205D905D905E005D5002005D105DE05D305E805D905DA002005DC05DE05E905EA05DE05E9002005E905DC0020004100630072006F006200610074002E002005DE05E105DE05DB05D90020005000440046002005E905E005D505E605E805D5002005E005D905EA05E005D905DD002005DC05E405EA05D905D705D4002005D105D005DE05E605E205D505EA0020004100630072006F006200610074002005D5002D00410064006F00620065002000520065006100640065007200200035002E0030002005D505D205E805E105D005D505EA002005DE05EA05E705D305DE05D505EA002005D905D505EA05E8002E>
    /HRV (Za stvaranje Adobe PDF dokumenata najpogodnijih za visokokvalitetni ispis prije tiskanja koristite ove postavke.  Stvoreni PDF dokumenti mogu se otvoriti Acrobat i Adobe Reader 5.0 i kasnijim verzijama.)
    /HUN <FEFF004b0069007600e1006c00f30020006d0069006e0151007300e9006701710020006e0079006f006d00640061006900200065006c0151006b00e90073007a00ed007401510020006e0079006f006d00740061007400e100730068006f007a0020006c006500670069006e006b00e1006200620020006d0065006700660065006c0065006c0151002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e00740075006d006f006b0061007400200065007a0065006b006b0065006c0020006100200062006500e1006c006c00ed007400e10073006f006b006b0061006c0020006b00e90073007a00ed0074006800650074002e0020002000410020006c00e90074007200650068006f007a006f00740074002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e00740075006d006f006b00200061007a0020004100630072006f006200610074002000e9007300200061007a002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002c0020007600610067007900200061007a002000610074007400f3006c0020006b00e9007301510062006200690020007600650072007a006900f3006b006b0061006c0020006e00790069007400680061007400f3006b0020006d00650067002e>
    /ITA <FEFF005500740069006c0069007a007a006100720065002000710075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e00690020007000650072002000630072006500610072006500200064006f00630075006d0065006e00740069002000410064006f00620065002000500044004600200070006900f900200061006400610074007400690020006100200075006e00610020007000720065007300740061006d0070006100200064006900200061006c007400610020007100750061006c0069007400e0002e0020004900200064006f00630075006d0065006e007400690020005000440046002000630072006500610074006900200070006f00730073006f006e006f0020006500730073006500720065002000610070006500720074006900200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065002000760065007200730069006f006e006900200073007500630063006500730073006900760065002e>
    /JPN <FEFF9ad854c18cea306a30d730ea30d730ec30b951fa529b7528002000410064006f0062006500200050004400460020658766f8306e4f5c6210306b4f7f75283057307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103055308c305f0020005000440046002030d530a130a430eb306f3001004100630072006f0062006100740020304a30883073002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d3067958b304f30533068304c3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a306b306f30d530a930f330c8306e57cb30818fbc307f304c5fc59808306730593002>
    /KOR <FEFFc7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020ace0d488c9c80020c2dcd5d80020c778c1c4c5d00020ac00c7a50020c801d569d55c002000410064006f0062006500200050004400460020bb38c11cb97c0020c791c131d569b2c8b2e4002e0020c774b807ac8c0020c791c131b41c00200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e>
    /LTH <FEFF004e006100750064006f006b0069007400650020016100690075006f007300200070006100720061006d006500740072007500730020006e006f0072011700640061006d00690020006b0075007200740069002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002c0020006b00750072006900650020006c0061006200690061007500730069006100690020007000720069007400610069006b007900740069002000610075006b01610074006f00730020006b006f006b007900620117007300200070006100720065006e006700740069006e00690061006d00200073007000610075007300640069006e0069006d00750069002e0020002000530075006b0075007200740069002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400610069002000670061006c006900200062016b007400690020006100740069006400610072006f006d00690020004100630072006f006200610074002000690072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610072002000760117006c00650073006e0117006d00690073002000760065007200730069006a006f006d00690073002e>
    /LVI <FEFF0049007a006d0061006e0074006f006a00690065007400200161006f00730020006900650073007400610074012b006a0075006d00750073002c0020006c0061006900200076006500690064006f00740075002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002c0020006b006100730020006900720020012b00700061016100690020007000690065006d01130072006f00740069002000610075006700730074006100730020006b00760061006c0069007401010074006500730020007000690072006d007300690065007300700069006501610061006e006100730020006400720075006b00610069002e00200049007a0076006500690064006f006a006900650074002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002c0020006b006f002000760061007200200061007400760113007200740020006100720020004100630072006f00620061007400200075006e002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002c0020006b0101002000610072012b00200074006f0020006a00610075006e0101006b0101006d002000760065007200730069006a0101006d002e>
    /NLD (Gebruik deze instellingen om Adobe PDF-documenten te maken die zijn geoptimaliseerd voor prepress-afdrukken van hoge kwaliteit. De gemaakte PDF-documenten kunnen worden geopend met Acrobat en Adobe Reader 5.0 en hoger.)
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f0070007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065007200200073006f006d00200065007200200062006500730074002000650067006e0065007400200066006f00720020006600f80072007400720079006b006b0073007500740073006b00720069006600740020006100760020006800f800790020006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e00650020006b0061006e002000e50070006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c00650072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065006c006c00650072002000730065006e006500720065002e>
    /POL <FEFF0055007300740061007700690065006e0069006100200064006f002000740077006f0072007a0065006e0069006100200064006f006b0075006d0065006e007400f300770020005000440046002000700072007a0065007a006e00610063007a006f006e00790063006800200064006f002000770079006400720075006b00f30077002000770020007700790073006f006b00690065006a0020006a0061006b006f015b00630069002e002000200044006f006b0075006d0065006e0074007900200050004400460020006d006f017c006e00610020006f007400770069006500720061010700200077002000700072006f006700720061006d006900650020004100630072006f00620061007400200069002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000690020006e006f00770073007a0079006d002e>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300730061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f50065007300200064006500200066006f0072006d00610020006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000410064006f0062006500200050004400460020006d00610069007300200061006400650071007500610064006f00730020007000610072006100200070007200e9002d0069006d0070007200650073007300f50065007300200064006500200061006c007400610020007100750061006c00690064006100640065002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006900610064006f007300200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002000650020006f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650020007600650072007300f50065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /RUM <FEFF005500740069006c0069007a00610163006900200061006300650073007400650020007300650074010300720069002000700065006e007400720075002000610020006300720065006100200064006f00630075006d0065006e00740065002000410064006f006200650020005000440046002000610064006500630076006100740065002000700065006e0074007200750020007400690070010300720069007200650061002000700072006500700072006500730073002000640065002000630061006c006900740061007400650020007300750070006500720069006f006100720103002e002000200044006f00630075006d0065006e00740065006c00650020005000440046002000630072006500610074006500200070006f00740020006600690020006400650073006300680069007300650020006300750020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020015f00690020007600650072007300690075006e0069006c006500200075006c0074006500720069006f006100720065002e>
    /RUS <FEFF04180441043f043e043b044c04370443043904420435002004340430043d043d044b04350020043d0430044104420440043e0439043a043800200434043b044f00200441043e043704340430043d0438044f00200434043e043a0443043c0435043d0442043e0432002000410064006f006200650020005000440046002c0020043c0430043a04410438043c0430043b044c043d043e0020043f043e04340445043e0434044f04490438044500200434043b044f00200432044b0441043e043a043e043a0430044704350441044204320435043d043d043e0433043e00200434043e043f0435044704300442043d043e0433043e00200432044b0432043e04340430002e002000200421043e043704340430043d043d044b04350020005000440046002d0434043e043a0443043c0435043d0442044b0020043c043e0436043d043e0020043e0442043a0440044b043204300442044c002004410020043f043e043c043e0449044c044e0020004100630072006f00620061007400200438002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020043800200431043e043b043504350020043f043e04370434043d043804450020043204350440044104380439002e>
    /SKY <FEFF0054006900650074006f0020006e006100730074006100760065006e0069006100200070006f0075017e0069007400650020006e00610020007600790074007600e100720061006e0069006500200064006f006b0075006d0065006e0074006f0076002000410064006f006200650020005000440046002c0020006b0074006f007200e90020007300610020006e0061006a006c0065007001610069006500200068006f0064006900610020006e00610020006b00760061006c00690074006e00fa00200074006c0061010d00200061002000700072006500700072006500730073002e00200056007900740076006f00720065006e00e900200064006f006b0075006d0065006e007400790020005000440046002000620075006400650020006d006f017e006e00e90020006f00740076006f00720069016500200076002000700072006f006700720061006d006f006300680020004100630072006f00620061007400200061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610020006e006f0076016100ed00630068002e>
    /SLV <FEFF005400650020006e006100730074006100760069007400760065002000750070006f0072006100620069007400650020007a00610020007500730074007600610072006a0061006e006a006500200064006f006b0075006d0065006e0074006f0076002000410064006f006200650020005000440046002c0020006b006900200073006f0020006e0061006a007000720069006d00650072006e0065006a016100690020007a00610020006b0061006b006f0076006f00730074006e006f0020007400690073006b0061006e006a00650020007300200070007200690070007200610076006f0020006e00610020007400690073006b002e00200020005500730074007600610072006a0065006e006500200064006f006b0075006d0065006e0074006500200050004400460020006a00650020006d006f0067006f010d00650020006f0064007000720065007400690020007a0020004100630072006f00620061007400200069006e002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200069006e0020006e006f00760065006a01610069006d002e>
    /SUO <FEFF004b00e40079007400e40020006e00e40069007400e4002000610073006500740075006b007300690061002c0020006b0075006e0020006c0075006f00740020006c00e400680069006e006e00e4002000760061006100740069007600610061006e0020007000610069006e006100740075006b00730065006e002000760061006c006d0069007300740065006c00750074007900f6006800f6006e00200073006f00700069007600690061002000410064006f0062006500200050004400460020002d0064006f006b0075006d0065006e007400740065006a0061002e0020004c0075006f0064007500740020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f0062006100740069006c006c00610020006a0061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030003a006c006c00610020006a006100200075007500640065006d006d0069006c006c0061002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006f006d002000640075002000760069006c006c00200073006b006100700061002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400200073006f006d002000e400720020006c00e4006d0070006c0069006700610020006600f60072002000700072006500700072006500730073002d007500740073006b00720069006600740020006d006500640020006800f600670020006b00760061006c0069007400650074002e002000200053006b006100700061006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006b0061006e002000f600700070006e00610073002000690020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00630068002000730065006e006100720065002e>
    /TUR <FEFF005900fc006b00730065006b0020006b0061006c006900740065006c0069002000f6006e002000790061007a006401310072006d00610020006200610073006b013100730131006e006100200065006e0020006900790069002000750079006100620069006c006500630065006b002000410064006f006200650020005000440046002000620065006c00670065006c0065007200690020006f006c0075015f007400750072006d0061006b0020006900e70069006e00200062007500200061007900610072006c0061007201310020006b0075006c006c0061006e0131006e002e00200020004f006c0075015f0074007500720075006c0061006e0020005000440046002000620065006c00670065006c0065007200690020004100630072006f006200610074002000760065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200076006500200073006f006e0072006100730131006e00640061006b00690020007300fc007200fc006d006c00650072006c00650020006100e70131006c006100620069006c00690072002e>
    /UKR <FEFF04120438043a043e0440043804410442043e043204430439044204350020044604560020043f043004400430043c043504420440043800200434043b044f0020044104420432043e04400435043d043d044f00200434043e043a0443043c0435043d044204560432002000410064006f006200650020005000440046002c0020044f043a04560020043d04300439043a04400430044904350020043f045604340445043e0434044f0442044c00200434043b044f0020043204380441043e043a043e044f043a04560441043d043e0433043e0020043f0435044004350434043404400443043a043e0432043e0433043e0020043404400443043a0443002e00200020042104420432043e04400435043d045600200434043e043a0443043c0435043d0442043800200050004400460020043c043e0436043d04300020043204560434043a0440043804420438002004430020004100630072006f006200610074002004420430002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002004300431043e0020043f04560437043d04560448043e04570020043204350440044104560457002e>
    /ENU (Use these settings to create Adobe PDF documents best suited for high-quality prepress printing.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 5.0 and later.)
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /ConvertColors /ConvertToCMYK
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /DocumentCMYK
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure false
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles false
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /DocumentCMYK
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /UseDocumentProfile
      /UseDocumentBleed false
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice


