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Wstęp 
 
Patrząc na otaczający nas świat i przemiany, które w nim zachodzą, chciałbym 

zastanowić się w niniejszym artykule nad kwestią ewangelizacji w cyberprzestrze-
ni oraz jej wszelkich przejawach dostępnych dla człowieka. Mogą one służyć jako 
pozytywne aspekty kreowania świata, mogą także wpływać negatywnie na jego 
obraz również z perspektywy religii katolickiej. Kiedy patrzę na Kościół i jego 
struktury jako duchowny, chcę wyrazić swoją opinię i przemyślenia odnoszące się 
do współczesnych form ewangelizacji opartych na środkach masowego przekazu. 
Mam tu na myśli wszelkie formy „usieciowienia” człowieka, jak również ogólnie 
dostępny dziś Internet. Wydaje mi się, że to właśnie Internet w bardzo krótkim 
czasie stał się nowym środkiem komunikacji międzyludzkiej i daje nowe możliwo-
ści dla działalności Kościoła w tej materii. Globalny świat, w którym żyjemy, jest 
otwarty na wielorakie sposobności do komunikacji, która w ujęciu religii ma swój 
osobliwy charakter, ale też i właściwe instrumenty działania. Autor B. Straus 
twierdzi, że „jeśli zatem glob jest wioską, to proszę również Kościołowi przebywać 
w tej wiosce”1. Myślę, że te słowa pokazują, jakie znaczenia ma zaistnienie Ko-
ścioła w „cyberprzestrzeni” – pojęcia tego użył jako pierwszy amerykańsko-
kanadyjski pisarz W. Gibson w opowiadaniu z 1981 roku. Od tamtego czasu poję-
cie cyberprzestrzeni straciło status fenomenu odnoszącego się do przyszłości, sta-
jąc się zjawiskiem teraźniejszym – jako rzeczywistości globalnej mającej za zada-
nie oddziaływać na całą wspólnotę Kościoła Katolickiego. Na przestrzeni lat pa-
nowały pewne trendy, aby dość ostrożnie podchodzić do wszelkich nowości i no-
winek technologicznych, które w wielu sytuacjach były wprost potępiane przez 
Kościół. Mówiąc o Internecie i Sieci – bo tych pojęć będę używał na określenie 
pojęcia cyberprzestrzeni – Kościół z większym zaangażowaniem zainteresował się 
tym medium i widział w nim narzędzia ofiarowane człowiekowi przez Boga dla 
głoszenia Słowa Bożego. Już samo to stwierdzenie pokazuje, że hierarchia Kościo-

                                                            
1 B. S t r a u s , Wollt ihr das totale Engineering?, „Die Zeit” nr 5, 2012. 



KS. PIOTR PRZYSUCHA 236

ła nie chciała pozostać obojętną na szybkie przemiany w sferze komunikacji i wy-
miany informacji. Uważam, że duże znaczenie w tej dziedzinie miały obrady Sobo-
ru Watykańskiego II i przyjęcie Dekretu o środkach społecznego przekazywania 
myśli „Inter Mirifica”, w którego wstępie czytamy: „Spośród podziwu godnych 
wynalazków techniki, które geniusz ludzki z pomocą Bożą w naszych zwłaszcza 
czasach odkrył w rzeczach stworzonych, Kościół – Matka przyjmuje i śledzi ze 
szczególną troską te, które odnoszą się przede wszystkim do ducha ludzkiego, 
a które odsłoniły nowe drogi do przekazywania z największą łatwością wszelkiego 
rodzaju wiadomości, myśli i wskazań. Wśród wynalazków tych najistotniejsze są 
urządzenia, które z natury swej zdolne są dosięgnąć i poruszyć nie tylko jednostki, 
lecz także całe zbiorowości i całą społeczność ludzką”2. Czytając ten dokument, 
trzeba zauważyć, że Kościół dobrze odczytał znaki czasu i możliwości jakie na 
tamte czasy – a były to lata 60-te XX stulecia – dawały środki społecznego przeka-
zu. Pokazuje to tym samym, iż Kościół chciał i czynił staranie, aby Ewangelia do-
cierała do jak największej rzeszy wiernych, aby Słowo Boże nie miało tylko wy-
miaru jednostkowego, ale było słyszalne i łatwiej dostępne na całym świecie. 

 
1. Nauczanie Jana Pawła II w kwestii ewangelizacji w cyberprzestrzeni 
 
Ogromne zasługi w kwestii akcentowania znaczenia środków społecznego 

przekazu jako nośnika Dobrej Nowiny wywarł na całą wspólnotę Kościoła papież 
Jan Paweł II. Rozpoczynając swój pontyfikat, powiedział: „Otwórzcie, otwórzcie 
na oścież drzwi Chrystusowi. Otwórzcie dla Jego mocy zbawczej granice państw, 
systemów ekonomicznych, systemów politycznych rozległe dziedziny kultury, 
cywilizacji postępu”3. Te słowa są dla mnie osobiście pewnym wyznacznikiem 
takiego działania. Papież Polak od początku wskazywał drogę całościowej odnowy 
Kościoła i otwarcia się na każdego człowieka. W tym względzie można powoły-
wać się na wiele dokumentów i pism papieża. Chciałbym w obecnej pracy zająć się 
głownie treściami, które zostały wypowiedziane ze względu na kolejne Światowe 
Dni Środków Społecznego Przekazu zarówno za czasów pontyfikatu Jana Pawła II, 
Benedykta XVI czy obecnego papieża Franciszka. Przytoczenie tych fragmentów, 
jak również ich analiza, pozwoli pokazać, co Kościół na przełomie XX i XXI wie-
ku ma do zaoferowania, jeżeli chodzi o jego działalność ewangelizacyjną w Sieci.  

Jan Paweł II podczas swojego pontyfikatu był przekonany i wierzył głęboko, 
że nowe media są elementem nieodzownym we współczesnej ewangelizacji. Mię-
dzy innymi podczas XXV Światowego Dnia Środków Społecznego Przekazu 
w 1990 roku zaznaczył: „Te nowe dary mają służyć temu samemu celowi co bar-
dziej tradycyjne środki przekazu, a więc zacieśniać między nami więzy braterstwa 

                                                            
2 Sobór Watykański II, Dekret o środkach społecznego przekazu myśli „Inter Mirifi-

cia”, Watykan 1963, nr 2. 
3 D. Z d u n k i e w i c z - J e d y n a k , Surfując po Internecie w poszukiwaniu Boga: ga-

tunki komunikacji religijnej na polskich katolickich stronach internetowych, Tarnów 2006, 
s. 86. 
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i wzajemnego zrozumienia oraz pomagać w odnajdywaniu naszej ludzkiej godno-
ści umiłowanych dzieci Bożych. Środki przekazu są martwymi narzędziami. To, 
czy będą służyć celom, dla których zostały nam dane, zależy w wielkiej mierze od 
mądrości i poczucia odpowiedzialności, z jakimi będziemy je wykorzystywać. 
W wizji chrześcijańskiej środki społecznego przekazu to wspaniałe narzędzia, któ-
re człowiek może wykorzystać – pod opieką Opatrzności Bożej – do budowania 
ściślejszych i rozumniejszych więzi łączących jednostki oraz całą rodzinę ludzką”4. 
W tym stwierdzeniu Papież zauważa, że Internet nie jest zły sam w sobie. To lu-
dzie czynią go złym narzędziem w swoich rękach, gdy w niewłaściwy sposób go 
użytkują. Tylko od ludzi – według papieża – zależy, jak ten dar będą wykorzysty-
wać: czy dla własnej szkody, czy raczej dla swego pożytku. Jan Paweł II zachęcał 
do korzystania z nowych technologii w sposób niesprzeczny z chrześcijańskimi 
wartościami. Ponadto traktował Internet jako nową pomoc w realizacji swojej misji 
i doskonałe narzędzie do ewangelizacji. Zdaniem papieża, cyfryzacja umożliwiała 
katolikom dostęp do tradycji i nauczania Kościoła, do słów Pisma Świętego, na-
uczania wielkich mistrzów duchowości i wielu innych źródeł naszej wiary5. Papież 
bardzo mocno akcentował znaczenie mediów w życiu Kościoła i określał je mia-
nem pierwszego współczesnego areopagu, który ma być wykorzystywany do celów 
misyjnych. Ma to na celu wprowadzenie wartości chrześcijańskich w subkulturę 
świata współczesnego, który opiera się w dużej mierze na hedonizmie, indywidu-
alizmie i materialnym sukcesie. Jan Paweł II chciał tym samym stworzyć pewne 
mechanizmy uduchowienia tej rzeczywistości, pokonania przepaści między warto-
ściami starymi a nowoczesnymi, chrześcijańskimi a postmodernistycznymi6. 
W wielu swoich dokumentach papież ukierunkowywał Kościół i hierarchów na 
potrzeby angażowania się we wszelkie nowinki technologiczno-informacyjne świa-
ta, który ulega ciągłym przeobrażeniom. Dla niego Kościół nie mógł być na taką 
sytuację obojętny, lecz z pełną odpowiedzialnością powinien istnieć w rzeczywi-
stości wirtualnej. W jednym z kolejnych Orędzi w 2001 roku stwierdził: „Należy 
koniecznie zadbać o to, aby pośród wielorakich przekazów słyszalne było też Sło-
wo Boże. Rozgłaszać wiarę z dachów znaczy dziś rozpowszechniać słowo Jezusa 
w dynamicznym świecie mediów i za ich pośrednictwem. Choć jednak świat środ-
ków przekazu może się czasem wydawać nie do pogodzenia z chrześcijańskim 
orędziem, stwarza też wyjątkowe możliwości głoszenia zbawczej prawdy Chrystu-
sa całej rodzinie ludzkiej (…). W naszej epoce potrzebne jest aktywne, a zarazem 
twórcze wykorzystanie mediów przez Kościół. Katolicy powinni odważnie otwo-
rzyć drzwi środków przekazu Chrystusowi, tak aby Jego Dobra Nowina była gło-
                                                            

4 J a n  P a w e ł  I I , Środki społecznego przekazu w służbie jedności i postępu rodziny 
ludzkiej. Orędzie na 25. Światowy Dzień Środków Społecznego Przekazu, http://www. opo-
ka.org.pl/biblioteka/W/WP/jan_pawel_ii/ przemowienia/sdssp_24011991.html (dostęp: 6 I 
2016). 

5 J a n  P a w e ł  I I , Misja Kościoła w świecie komputerów. Orędzie na 24. Światowy 
Dzień Środków Społecznego Przekazu, w: Internet i Kościół, red. J. Kloch, Warszawa 2011, 
s. 70-75. 

6 J a n  P a w e ł  I I , Encyklika Redemptoris missio, Watykan 1990, nr 37. 
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szona z dachów całego świata! Media wszelkiego rodzaju mogą bowiem odgrywać 
kluczową rolę w bezpośredniej ewangelizacji oraz w ukazywaniu ludziom prawd 
i wartości, które umacniają i podkreślają ludzką godność. Obecność Kościoła 
w mediach jest więc ważnym aspektem inkulturacji Ewangelii, jakiej wymaga 
nowa ewangelizacja”7. Jan Paweł II wyczula użytkowników, by ci w trakcie odbio-
ru różnych przekazów starali się wyostrzyć swoje zmysły w celu wyłapania tych 
najbardziej wartościowych myśli niosących ze sobą Boże przesłanie. Jest to istotne, 
aby w tym medialnym chaosie nie zagubić się i nie dopuścić do zatracenia swojej 
osobowości i własnego systemu wartości. 

Internet stanowi tu nową przestrzeń, otwartą także na działalność Kościoła. Jest 
to jednak medium, które musi być poważnie traktowane. Zbyt powierzchowne 
podchodzenie do informacji zawartych w Sieci grozi spłyceniem w sprawach wiary 
i moralności: „W kulturze, która karmi się zjawiskami przelotnymi, istnieje nie-
bezpieczeństwo, że ludzie będą skłonni przypisywać większe znaczenie faktom niż 
wartościom. Internet w sposób bardzo radykalny zmienia psychologiczny stosunek 
człowieka do czasu i przestrzeni. Gdyż całą swą uwagę skupia on na tym, co kon-
kretne, użyteczne i łatwo dostępne, może mu zabraknąć motywacji do podjęcia 
głębszej refleksji”8. Internet, według papieża, nie powinien być przez ludzi trakto-
wany jako cel sam w sobie, gdyż jest on tylko czymś pośrednim, pewnym narzę-
dziem działania, czymś, co ma pomóc człowiekowi w pogłębianiu i umocnieniu 
jego wiary, w lepszym poznaniu Boga i Jego nauki. Na koniec Jan Paweł II kieruje 
apel do wspólnoty Kościoła: „wzywam cały Kościół do odważnego przekroczenia 
tego nowego progu, do wypłynięcia na głębię cyberprzestrzeni, tak aby teraz, po-
dobnie jak w przeszłości, dzięki zjednoczeniu Ewangelii z kulturą mogła się obja-
wić światu chwała Boża na obliczu Chrystusa”9. 

Podsumowaniem wysiłków papieża Jana Pawła II w kwestiach Internetu i Sieci 
było wydanie dwóch bardzo ważnych dokumentów przez Papieską Radę ds. Środ-
ków Społecznego Przekazu. Te dokumenty to: Etyka w Internecie10 oraz Kościół 
i Internet11. Została w nich przedstawiona dogłębna charakterystyka Internetu, 
szczególnie pod względem moralnym oraz wskazówki na temat możliwości, jakie 
stwarza Internet w obszarze Kościoła. Sieć może posłużyć m.in. do: ewangelizacji, 
reewangelizacji, katechezy i innych form edukacji, w różnych formach wsparcia 

                                                            
7 J a n  P a w e ł  I I , Rozgłaszajcie na dachach; Ewangelia w epoce globalnej komuni-

kacji. Orędzie na 35. Światowy Dzień Środków Społecznego Przekazu, http://www.opoka. 
org.pl/biblioteka/W/WP/jan_pawel_ii/przemowienia/ 35_sdssp_24012001.html (dostęp: 6 I 
2016). 

8 M. S o k o ło w s k i , Ewangelizacja w cyberprzestrzeni. Kościół katolicki w erze In-
ternetu, w: Kompetencje medialne społeczeństwa wiedzy, red. W. Strykowski, Poznań 
2004, s. 135-136. 

9 Tamże, s. 140. 
10 Papieska Rada ds. Środków Społecznego Przekazu, Etyka w Internecie, Watykan 

2002. 
11 Papieska Rada ds. Środków Społecznego Przekazu, Kościół a Internet, Watykan 

2002. 
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i kierownictwa duchowego, a także administracji kościelnej. Zwraca również uwa-
gę na zagrożenia z tego płynące, akcentując szczególnie stopniową dehumanizację 
oraz szerzący się nacjonalizm12. 

Podsumowując nauczanie społeczne Jana Pawła II w kwestii Sieci i jej możli-
wości, należy stwierdzić, że jest dość pozytywne. Papież widzi w nim narzędzie, 
które jest w stanie przybliżyć Kościół, jego nauczanie, historię i współczesność 
oraz misję, jaką ma do spełnienia względem mieszkańców całego świata13. Jak się 
okazało, zawartość Sieci można wykorzystać na wiele sposobów. To, czy posłuży 
nam ona do bycia lepszymi ludźmi, zależy tylko i wyłącznie od nas samych. Jan 
Paweł II twierdził, że Internet jest właśnie tą przestrzenią, która wciąż czeka na 
ewangelizację. Sieć to także miejsce, gdzie młodzież ma możliwość zetknąć się 
z chrześcijańskim przesłaniem. Dorośli natomiast mają okazję i zarazem szansę, by 
ugruntować swoją wiarę14. Człowiek, mając wolną wolę, wie, że do niego należy 
ostateczna decyzja, w jaki sposób wykorzysta to dające wiele możliwości narzę-
dzie, jakim jest Internet. 

 
2. Nauczanie papieża Benedykta XVI  

o formach ewangelizacji w cyberprzestrzeni 
 
Papież Benedykt XVI, który kontynuował wskazania Jana Pawła II odnoszące 

się do roli mediów i Internetu, sam jeszcze bardziej otwierał się na aspekty cyfry-
zacji Kościoła i zaistnienia w świecie wirtualnym. To za jego pontyfikatu Stolica 
Apostolska rozpoczęła współpracę z You Tube i Google, mając swój własny kanał, 
na którym można obejrzeć filmy wideo o tematyce religijnej i kościelnej. Papież 
określa internautów jako „domowników cyfrowego kontynentu, ale jednocześnie 
optuje za rozważnym traktowaniem nowoczesnych narzędzi i ostrzega przed zbyt-
nim zanurzaniem się w rzeczywistości wirtualnej”15. Benedykt XVI zwraca uwagę, 
że ludzie Kościoła muszą być w dziedzinie Internetu lepiej przygotowani, aby to 
medium skutecznie wykorzystywać do ewangelizacji. Taką opinię wyraził podczas 
XXXXIV Światowego Dnia Środków Społecznego Przekazu w 2010 roku, gdy 
stwierdził: „Od księży natomiast wymaga się, by potrafili być obecni w świecie 
cyfrowym w sposób zawsze wierny przesłaniu ewangelicznemu, by odgrywali 
właściwą sobie rolę animatorów wspólnot, które w dzisiejszych czasach coraz czę-
ściej wyrażają się poprzez różnorodne głosy, pochodzące ze świata cyfrowego i by 
głosili Ewangelię, wykorzystując oprócz tradycyjnych również audiowizualne 
środki nowej generacji (zdjęcia, animacje, blogi, strony internetowe), które stwa-
rzają dotąd nieznane okazje do dialogu i są przydatne także w ewangelizacji i kate-

                                                            
12 J. K l o c h , Dekalog Internauty, „Więź” 2002, nr 8-9. 
13 R. P o d p o r a , Watykan i Internet, www.e-mentor.edu.pl/artykul/index/numer/18/ 

id/391(dostęp: 6 I 2016). 
14 W. Śm i g i e l , Internet jako narzędzie działalności pastoralnej Kościoła, „Studia 

Pelplińskie” 33 (2002), s. 235-236. 
15 J. K l o c h , Internet i Kościół, Warszawa 2011, s. 69. 
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chezie. Kapłani również w czasie swojej ścieżki edukacyjnej powinni być szkoleni 
z zakresu nowoczesnych technologii”16. Papież zwraca też uwagę, że te wszystkie 
wysiłki zaistnienia w świecie materialnym muszą zostać poparte konkretną rze-
czywistością realną, w której można budować fundamenty wiary i prawdziwego 
obrazu Boga. Wyraża to między innymi takimi słowami: „Przede wszystkim mu-
simy być świadomi, że prawda, którą staramy się dzielić z innymi, nie czerpie swej 
wartości z popularności czy też z przyciąganej przez nią uwagi. Musimy sprawić, 
aby była znana w swej pełni, a niemożliwa do przyjęcia za cenę jej rozmycia. Musi 
ona stać się codziennym pokarmem, a nie chwilową atrakcją. Prawda Ewangelii 
nie jest czymś, co może być przedmiotem konsumpcji lub powierzchownej przy-
jemności, ale jest darem, który wymaga wolnej odpowiedzi. Chociaż głoszona 
w przestrzeni sieci wirtualnej, wymaga ona zawsze wcielenia w świat rzeczywisty 
oraz odniesienia do konkretnych twarzy sióstr i braci, z którymi dzielimy nasze 
życie powszednie. Z tego względu w przekazywaniu wiary fundamentalne znacze-
nie mają nadal bezpośrednie relacje międzyludzkie”17. Takie wypowiedzi papieża 
pokazują, jak ważna jest osoba ludzka i jej godność, szczególnie kiedy chodzi 
o wykorzystywanie świata wirtualnego, w którym grozi nam niebezpieczeństwo 
wyparcia podstawowych norm moralnych, kosztem popularności. Papież akcentu-
je, iż najważniejsze relacje realizuje się w obecności drugiego człowieka. W spo-
sób namacalny i dotykalny mamy tworzyć relacje międzyludzkie, które tworzą 
fundamenty naszego człowieczeństwa, a tym samym nie pozwolą nam tego zagu-
bić w świecie wirtualnym.  

W ostatnim swoim orędziu przed abdykacją Benedykt XVI zwraca uwagę na 
portale społecznościowe i potencjał, jaki w nich tkwi, do budowania sieci: „Roz-
wój sieci społecznościowych wymaga zaangażowania: osoby są wciągnięte w bu-
dowanie relacji i znajdywanie przyjaźni, w poszukiwanie odpowiedzi na swoje 
pytania, rozrywkę, ale również w twórczość intelektualną i dzielenie się swoimi 
umiejętnościami i wiedzą. Sieci, łącząc osoby na podstawie tych podstawowych 
potrzeb, stają się w ten sposób coraz bardziej częścią samej tkanki społeczeństwa. 
Sieci społecznościowe karmią się więc pragnieniami zakorzenionymi w sercu 
człowieka”18. Jeśli sieci staną się rzeczywiście powszechne, a będą wspomagać je 
osoby wierzące, które pragną dzielić się orędziem Jezusa i wartościami godności 
ludzkiej: „Wierzący dostrzegają coraz bardziej, że jeśli Dobrej Nowiny nie będzie 
można poznać także w świecie cyfrowym, to może być ona nieobecna w doświad-
czeniu wielu osób, dla których ta przestrzeń egzystencjalna jest ważna. Wiele osób 
odkrywa właśnie dzięki kontaktowi, który początkowo miał miejsce online, zna-
                                                            

16 B e n e d y k t  X V I , Kapłan i duszpasterstwo w świecie cyfrowym: nowe media 
w służbie słowa. Orędzie na 44. Światowy Dzień Środków Społecznego Przekazu, Watykan 
2010.  

17 B e n e d y k t  X V I , Prawda, przepowiadanie i autentyczność życia w erze cyfrowej. 
Orędzie na 45. Światowy Dzień Środków Społecznego Przekazu, Watykan 2011. 

18 B e n e d y k t  X V I , Portale społecznościowe; bramy prawdy i wiary; nowe prze-
strzenie dla ewangelizacji. Orędzie na 47. Światowy Dzień Środków Społecznego Przeka-
zu, Watykan 2013, http://www.paulus.org.pl/display,220.html (dostęp: 2 I 2016). 
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czenie kontaktu bezpośredniego, doświadczenia wspólnoty, a nawet pielgrzym-
ki”19. Papież Benedykt chciał, aby kwestie Sieci i Internetu upowszechnić i nadać 
im nowy sens. Widać od razu, że widział w tym medium ogromne pokłady oddzia-
ływania na wiernych, zarówno w sposób negatywny jak i też pozytywny. Trzeba 
jednak podkreślić, iż papież uwrażliwia świat i Kościół, że to człowiek jest zawsze 
najważniejszy, a pewne technologiczne nowinki są tylko narzędziem, które ma 
pomóc w budowaniu człowieczeństwa i wspólnoty Kościoła powszechnego. Bene-
dykt XVI, akcentując znaczenie Internetu, pokazał również, że Kościół z większą 
siłą musi oddziaływać w tej materii, aby nie stracić kontaktu z ludźmi, ale również 
aby sprostać współczesnym wyzwaniom świata i zasadom nowej ewangelizacji. 

 
3. Papież Franciszek o kwestii ewangelizacji w cyberprzestrzeni 

 
Obecny papież Franciszek zabrał głos w dziedzinie ewangelizacji w Sieci i In-

ternecie. Franciszek nazwał Internet „darem Bożym”, gdyż, jego zdaniem, może on 
zaoferować większe możliwości spotkania i solidarności między ludźmi. Papież 
zauważył, że choć dzisiaj świat dzięki osiągnięciom techniki i komunikacji wydaje 
się mniejszy, to w wymiarze globalnym wciąż widać skandaliczny dystans między 
luksusem bogatych a biedą najuboższych. Dzięki globalnej sieci można dotrzeć 
z chrześcijańskim świadectwem na peryferie egzystencji. Komunikacja pomaga 
nadać kształt powołaniu misyjnemu całego Kościoła, a sieci społecznościowe są 
dzisiaj jednym z miejsc, w których trzeba żyć tym powołaniem i odkryć na nowo 
piękno wiary, piękno spotkania z Chrystusem”20. Papież wyraził także opinię, że 
media, które nakłaniają do konsumpcji i manipulują ludźmi, dopuszczają się 
„gwałtownej agresji”. W zaprezentowanym w Watykanie orędziu „Przekaz w służ-
bie autentycznej kultury spotkania” papież napisał, że niektóre media dopuszczają 
się „agresji”, jaką można porównać do tej, której doświadcza człowiek „pobity 
przez zbójców i porzucony przy drodze”. W ten sposób nawiązał do przypowieści 
o miłosiernym Samarytaninie (Łk 10, 25-37). W opinii Franciszka przekaz mediów 
oraz szybkość informacji mogą albo pomóc w rozwoju albo przeciwnie – prowa-
dzić do dezorientacji i izolacji. Jednocześnie ostrzegł, że ludziom pozbawionym 
dostępu do środków przekazu grozi wykluczenie. Ten, kto jest nadawcą przekazu, 
staje się bliźnim: „Nie możemy żyć samotnie, zamknięci w sobie samych. Potrze-
bujemy kochania i bycia kochanymi. Potrzebujemy czułości”. Papież powtórzył 
swoje słowa, że woli tysiąc razy Kościół „po przejściach” wychodzący na ulicę od 
Kościoła „chorego” z powodu zamknięcia. Położył nacisk na to, że otwarcie drzwi 
kościołów oznacza także otwarcie ich w „świecie cyfrowym”. Wyraził przekona-
nie, że głoszenie chrześcijańskiego świadectwa nie może polegać na „bombardo-
waniu wiadomościami religijnymi”, ale musi być wyrazem „cierpliwego i nazna-

                                                            
19 Tamże. 
20 F r a n c i s z e k , Przekaz w służbie autentycznej kultury spotkania. Orędzie na 48. 

Światowy Dzień Środków Społecznego Przekazu, Watykan 2014, http://www.paulus.org. 
pl/display,219.html (dostęp: 2 I 2016). 
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czonego szacunkiem zaangażowania”. Franciszek stwierdził, że nie należy obawiać 
się świata cyfrowego i że obecność Kościoła w nim jest ważna21. Papież podobnie 
jak jego poprzednicy uważa, że Internet nie może zastąpić rzeczywistego kontaktu 
z drugim człowiekiem. Według niego, głoszenie Ewangelii wymaga bezpośred-
nich, autentycznych relacji ludzkich, by doprowadzić do osobistego spotkania 
z Panem. Dlatego Internet nie wystarcza, technologia nie jest tu dostatecznie sku-
teczna. Kościół powinien być cały czas obecny w Sieci, zachowując oczywiście 
styl ewangeliczny, aby rozbudzać nieprzetarte pytania serca o sens istnienia 
i wskazywać drogę prowadzącą do Tego, który jest odpowiedzią22. 

W tym krótkim zestawieniu nauczania Kościoła w oparciu o trzech ostatnich 
papieży, a szczególnie o ich głos związany ze społecznymi środkami przekazu, 
chciałem w sposób przekrojowy, oczywiście dość skrótowy, pokazać stanowisko 
Kościoła odnoszące się do zmieniającego się świata na przestrzeni ostatnich 50 lat. 
Widać jednoznacznie, że Kościół nie jest obojętny na kwestie Sieci i Internetu oraz 
tworzenia nowych metod ewangelizacji przy użyciu tego medium. Po tym nakre-
śleniu postawy Kościoła chciałbym jeszcze przedstawić pozytywne i negatywne 
strony ewangelizacji w cyberprzestrzeni oraz ich współczesne przejawy, aby tym 
samym pokazać, jak nauka Kościoła kształtuje się w tej dziedzinie i przenika do 
świata wirtualnego. 

Wypadałoby więc przedstawić dobre strony Internetu oraz sposób wykorzy-
stywania go do celów ewangelizacyjnych. Kościół katolicki różnorodnie wykorzy-
stuje Sieć w realizacji dzieła ewangelizacyjnego i duszpasterskiego. Za pośrednic-
twem stron internetowych możliwe stało się prowadzenie reewangelizacji oraz 
innych form działalności edukacyjnej i religijnej. Internet znacznie pomaga też 
w prowadzeniu spraw związanych z administracją i ekonomią kościelną, a co naj-
ważniejsze – zapewnia ludziom bezpośredni dostęp do cennych zasobów Kościoła. 
Daje on także możliwość przezwyciężania fizycznej odległości. W związku z tym, 
że nie istnieje w nim praktyczne pojęcie czasu i przestrzeni, przekazy sieciowe 
odbierane są na całym świecie przez ogromne rzesze ludzi, co tym samym ułatwia 
Kościołowi kontakt z wiernymi w celach ewangelizacyjnych. Pisał o tym fakcie 
Jan Paweł II: „Internet jako narzędzie, które dostarcza informacji i rozbudza nasze 
zainteresowania, może stać się okazją do pierwszego spotkania z chrześcijańskim 
przesłaniem, szczególnie dla młodych, którzy coraz częściej korzystają z cyber-
przestrzeni, uważając ją za swoje okno na świat”23. Internet sprzyja kulturze dialo-
gu. Katolicy dzięki temu medium mogą kształtować swoją wiarę, czyniąc ją bar-
dziej dojrzałą, a także przez takie działania ubogacają życie innych ludzi. W Sieci 
istnieje możliwość doświadczenia duchowego wsparcia ze strony duchownych 

                                                            
21 Tamże. 
22 Papież Franciszek o Internecie, http://wpolityce.pl/kosciol/86244-papiez-franciszek-

o-internecie (dostęp: 2 I 2016). 
23 J a n  P a w e ł  I I , Internet: Nowe forum głoszenia Ewangelii. Orędzie na 36. Świa-

towy Dzień Środków Społecznego Przekazu, www.opoka.org.pl/biblioteka/W/WP/jan_ 
pawel_ii/przemowienia/internet_aut_12052002.html (dostęp: 2 I 2016). 
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bądź innych specjalistów z zakresu wiary i moralności. Internet też w ogromnym 
znaczeniu służy aktywizacji religijnej osób świeckich poprzez swobodny dostęp do 
rekolekcji internetowych, szkół Słowa Bożego czy też kursów religijnych. Kościół 
dzięki Sieci może docierać ze swym orędziem w najodleglejsze zakątki świata, 
gdzie dotychczas prowadzenie prac misyjnych było z różnych względów niemoż-
liwe. Współczesny świat cyberprzestrzeni pobudza Kościół do uczestnictwa w tej 
przygodzie, jaką jest wykorzystywanie potencjału nowych technologii w dziele 
głoszenia Dobrej Nowiny24. O tej potrzebie korzystania z Internetu wypowiedział 
się prymas Polski Józef Muszyński: „Internet jest nie tylko potrzebny, ale i ko-
nieczny do korzystania. Zdobywa on coraz szersze pole nie tylko w zakresie in-
formacji, ale i ewangelizacji, którą dziś nawet trudno sobie wyobrazić bez Interne-
tu. Uważam, że jest to pierwszorzędny środek ewangelizacji”25. Widać zatem 
ogromne możliwości Internetu w krzewieniu wiary katolickiej wykorzystywane 
przez Kościół. Jest to element, który pozwala głosić Ewangelię w szerszym zakre-
sie oddziaływania. 

Ogromne znaczenie w kształtowaniu Kościoła w Sieci mają same osoby du-
chowne, które nie boją się wychodzić z własnymi inicjatywami społecznymi poka-
zującymi, że Kościół nie jest strukturą zamkniętą i skostniałą lecz w duchu czasu 
stara się wychodzić do człowieka i jego potrzeb. Służą temu m.in. kanały na You 
Tubie, blogi internetowe, strony internetowe instytucji kościelnych, organizacji 
charytatywnych czy samych parafii. Informacje o życiu Kościoła zarówno w za-
kresie lokalnym jak i powszechnym są już coraz łatwiejsze w dostępie, a tym sa-
mym pozwalają wiernym w sposób bardziej aktywny angażować się w życie kon-
kretnych wspólnot. Ogromne znaczenie w otwarciu się Kościoła i jego hierarchów 
mają portale społecznościowe, na których coraz częściej można zobaczyć kapła-
nów i ich oddziaływanie społeczne, jak m.in. Facebook czy Twitter. To też pokazu-
je, jak ważne jest, by Kościół znalazł drogę do człowieka poprzez różne narzędzia 
świata wirtualnego, które mają służyć dobru wspólnoty Kościoła. Ma być to ugrun-
towane poprzez rzetelne informacje, pomoc duchową czy możliwość bezpośred-
niego komunikowania się z wiernymi, którzy codziennie korzystają i są zasadzeni 
w świecie wirtualnym. 

Wobec powyższych zalet Sieci nie należy zapominać o jej ciemnej stronie i za-
grożeniach, które generuje, a które czyhają na użytkowników Internetu. Dlatego 
trzeba zadać pytanie, w jaki sposób Internet może wpływać negatywnie na katoli-
ków? Co zrobić, aby poprawnie korzystać z tego medium w celach religijnych 
i ewangelizacyjnych? 

Strony chrześcijańskie stanowią obecnie duży odsetek witryn znajdujących się 
w Internecie. Jednak w takiej sytuacji nikt nie ma kompletnej kontroli nad tym, co 

                                                            
24 M. S o k o ło w s k i , Ewangelizacja w cyberprzestrzeni. Kościół katolicki w erze In-

ternetu, w: Kompetencje medialne społeczeństwa wiedzy, red. W. Strykowski, Poznań 
2004, s. 133-134. 

25 J. K l o c h , Sacrum i profanum w Internecie, http://www.opoka.org.pl/varia/internet/ 
klochsacrum.html (dostęp: 2 I 2016). 
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dane portale zawierają i jakie tam informacje są udostępniane. Rodzi się tu pro-
blem weryfikacji dostępnych danych, aby one były zgodne z nauką Kościoła. Zda-
rzają się w tej kwestii nadużycia, ale też i specjalne zabiegi pewnych grup religij-
nych, które podszywając się pod Kościół, chcą to wykorzystać dla własnych ide-
ologicznych i materialnych celów. „Środki przekazu, które mogą być wykorzysty-
wane dla dobra osób i wspólnot, mogą być jednocześnie narzędziem wyzysku, 
manipulacji, dominacji i niszczenia”26. Sieć często stwarza rzeczywistość wartości 
pozornych, a poprzez dostarczanie użytkownikom pewnych informacji – nie zaw-
sze zgodnych z rzeczywistością i prawdą – znacznie ogranicza ich rozwój intelek-
tualny oraz hamuje zdolność do samooceny i krytyki. W tym względzie katolicy 
muszą być bardzo wyczuleni na możliwości korzystania z Internetu i jego treści, 
aby nie wpaść w pułapkę ślepego zaufania informacjom, które zostają zamieszczo-
ne w Sieci, a odnoszą się do wiary czy Kościoła. Potrzeba ogromnego wyczulenia, 
aby nie doszło do zachwiania relacji partnerskich oraz rodzinnych, a w konse-
kwencji do destrukcji życia rodzinnego. Sieć dehumanizuje i zmniejsza wrażliwość 
na potrzeby drugiego człowieka27. W wielu sytuacjach Internet kreuje fałszywą 
i złudną wizję życia. Sprzyja często myśleniu relatywistycznemu oraz ucieczce od 
odpowiedzialności i osobistego zaangażowania28. 

Innym z kolei, dość poważnym, problemem w kwestii ewangelizacji w Inter-
necie jest zjawisko cyfrowej przepaści. Dostęp do Sieci jest uzależniony w dużej 
mierze od sytuacji finansowej danego społeczeństwa czy państwa. „Z punktu wi-
dzenia etyki katolickiej niedopuszczalne jest rozwarstwienie społeczeństwa ze 
względów ekonomicznych, a taki proces jest wciąż obecny na świecie i znacznie 
pogłębił się za sprawą Internetu”29. Ludzie biedni w wielu sytuacjach nie mogą 
korzystać z narzędzi nowoczesnych technologii, bo ich po prostu na to nie stać. 
Utrudnia więc to tym samym Kościołowi dotarcie do nich i stworzenie im odpo-
wiednich warunków na drodze ewangelizacji. Problem ten pogłębia się, ponieważ 
ogromne korporacje wykorzystują szczególnie biedne państwa, izolując je od świa-
ta globalnego. Ta zamierzona inicjatywa służy temu, by łatwiej było sterować 
ludźmi i narzucać im swoje poglądy. W wielu miejscach Kościół nie może swo-
bodnie działać ze względu na ograniczenia i cenzurę w zakresie Internetu, albo 
całkowity zakaz jakiegokolwiek przekazu informacji o Bogu i Kościele Katolic-
kim. Jest to też wyzwanie współczesnego świata, aby te nierówności minimalizo-
wać i dawać wszystkim ludziom jednakowe szanse do poznania Dobrej Nowiny 
o Chrystusie. 

                                                            
26 Zob. Papieska Rada ds. Środków Społecznego Przekazu, Etyka w Internecie, Waty-

kan 2002. 
27 Zob. A. K o p r o w s k i , Nowa Ewangelizacja a media, „Wiadomości KAI” 2000 nr 

5, s. 18. 
28 S. B u d z i k , Ewangelizacja przez Internet. Wpływ nowych technik medialnych na 

kształt naszej wiary, „Wieź” 41 (1998), nr 6, s. 177. 
29 P. W i ę c e k , Inkulturacja przez Internet, w: http://www.miesiecznik.wdrodze. 

pl/?mod=archiwumtekst&id=13327#.VouYM8S-MdY (dostęp: 2 I 2016). 
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W wyniku takiego udziału Kościoła w Sieci spotykamy się w literaturze  
teologicznej z nowymi pojęciami, które do tej pory był nieznane. Istnieją zatem:  
e-duszp@sterstwa, elektroniczni księża, cyberbiskupi, cybermisjonarze, wirtualne 
kościoły i diecezje30, a internauci mogą doświadczyć wirtualnej ew@nge-
lizacji31.W tych nazwach od razu można zauważyć, że dominują określenia: elek-
troniczny, wirtualny oraz przedrostek: cyber – (od cyberprzestrzeni). Nazwy te 
określają pewne zjawiska niemające postaci fizycznej. Jest to ogromnym zagroże-
niem dla człowieka w świecie wirtualnym, gdyż kształtuje się zbytnie przywiąza-
nie do rzeczy, które nie mają swych podstaw w świecie rzeczywistym, czyli na-
prawdę nie istnieją32. W tej kwestii ostatnio bardzo popularnym stał się temat spo-
wiedzi online. Wielu zadaje pytanie, czy jest możliwość, żeby spowiadać się przez 
telefon lub za pośrednictwem urządzeń multimedialnych. Wywołało to ogromne 
poruszenie, a zarazem ciekawość, jakie stanowisko w tej kwestii przyjmie Kościół. 
Abp John Foley – przewodniczący Papieskiej Rady ds. Środków Społecznego 
Przekazu – odpowiada: „Nie, nie jest to możliwe. Nie można się spowiadać przez 
telefon czy przez Internet – ani spowiadać się, ani udzielać sakramentów. Musi to 
być osobiste spotkanie. Sakramentów nie udziela się na odległość”33. Kościół kato-
licki zabrania sprawowania jakichkolwiek sakramentów za pośrednictwem Sieci. 
Internet może stanowić cenne narzędzie w realizacji dzieła ewangelizacji, ale 
nie może zastąpić osobistego spotkania z drugim człowiekiem. T. Słomiński okre-
ślił tę sytuację w następujący sposób: „Internet może świadczyć usługi, ale nie 
posługę duszpasterską”34. Duszpasterstwo elektroniczne będzie uznawane za po-
trzebne, jeżeli przez swą działalność będzie urzeczywistniać główne postulaty 
duszpasterstwa tradycyjnego35. Kościół traktuje Sieć jako nośnik Ewangelii i jest 
przekonany, że dzięki niej można zrobić o wiele więcej dobra, aniżeli zła: „Nie 
chodzi wszak o to, byśmy zachwycali się komputerową siecią, lecz o to, byśmy 
umieli odkryć zaplątanego w tę sieć człowieka. Któż inny miałby to zrobić, jeśli 
nie chrześcijanie?”36. 

 

                                                            
30 Taka wirtualna diecezja została założona 11 maja 1996 roku przez biskupa Jacquesa 

Gaillota. Można ją znaleźć pod adresem internetowym www.partenia.com. 
31 A. D r a g u ł a , Dobre narzędzie i zły nauczyciel, „Więź” 44 (2001), nr 2. 
32 M. R o b a k , Dostrzec człowieka w sieci, „Więź” 44 (2001), nr 2, http://www. 

wiez.pl/czasopismo/;s,czasopismo_szczegoly,id,42,art,955 (dostęp: 2 I 2016). 
33 J. S a l i j , Spowiedź przez Internet, „W Drodze” 2002 nr 5, w: http://angelus. 

pl/index.php/sakrament-pokuty/75-tajemnica-spowiedzi-jacek-salij-op (dostęp: 2 I 2016). 
34 T. S ło m iń s k i , e-duszp@sterstwo – wątpliwości duszpasterza, „Więź” 44 (2001), 

nr 2, http://www.wiez.pl/czasopismo/;s,czasopismo_szczegoly,id,42,art,953 (dostęp: 2 I 
2016). 

35 B. D r o żd ż , Podstawowe zasady zakotwiczenia Internetu w działalności Kościoła, 
w: II Katolickie Sympozjum Wirtualne (2002), w: http://www.opoka.org.pl/biblioteka 
/Z/ZS/dalgiewicz/1wstep.html (dostęp: 2 I 2016). 

36 M. R o b a k , Zarzućcie sieć, „Więź” 44 (2001), nr 2, s. 79. 
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Podsumowanie 
 
W niniejszej pracy chciałem przekrojowo przedstawić kwestię ewangelizacji 

w cyberprzestrzeni. Jest to problem bardzo aktualny, ale również ciągle rozwijają-
cy się i trudny do jednoznacznego określenia. Trzeba jednak przyznać, że Kościół 
stara się dotrzymać kroku w swoim uczestniczeniu w Sieci. Nie trzeba tego nikomu 
przypominać, że dzisiejszy świat jest w wielu płaszczyznach oparty na tematyce 
Internetu. Mimo ciągłego rozwoju technologii, nauki, wiedzy itp. to tak naprawdę 
człowiek zawsze pozostanie najbardziej niezbadaną istotą w swojej złożoności. 
W perspektywie ewangelizacji najważniejsza jest osoba ludzka, a Internet i inne 
media mają być dla niej pewną pomocą w realizowaniu swojego człowieczeństwa, 
ale też w odnalezieniu Boga. Wierzy również, że Internet jest tym narzędziem, 
które potrafi przywieść ludzi do Boga. Kościół nie wzbrania się przed zastosowa-
niem Sieci w swej działalności ewangelizacyjnej, ale wręcz przeciwnie traktuje je 
jako środek przybliżający ludzi do Stwórcy. Jednak to, w jaki sposób zostaną wy-
korzystane nowe, interaktywne możliwości, zależy w dużej mierze od potencjału 
zanurzonych w wirtualnym świecie katolików i hierarchów kościelnych, ich pomy-
słowości oraz aktywności. To nie Internet tworzy nową arenę religijnej debaty, ale 
ludzie posługujący się tym narzędziem. Internet i jego zawartość są odzwierciedle-
niem moralnego i duchowego stanu społeczeństwa. Samo więc narzędzie nie prze-
sądza o dalszych losach Kościoła katolickiego, a jedynie wyznacza jego dalszy 
kierunek i zadania na czas, który jest przed nim. 

Trzeba zauważyć, że przygotowując niniejszy artykuł, korzystałem głównie 
z literatury dostępnej w Sieci. Zabieg ten miał też pokazać, jak wiele rzeczy zwią-
zanych z Kościołem i Bogiem jest dostępnych w Internecie. Ważne jest, aby umie-
jętnie wykorzystywać je do poszerzenia swojej wiedzy i umiejętności w tym zakre-
sie. Pokazuje to tym samym bogactwo tego medium, które jeśli jest wykorzysty-
wane w dobrych celach, przynosi pozytywne skutki. Moim zdaniem, ewangelizacja 
w Sieci jest pewnym znakiem czasu, który Kościół musi jak najlepiej wykorzystać, 
aby mówić o Bogu, ale w sposób rzetelny a nie powierzchowny. Czasami wydaje 
mi się, że Internet w wielu sytuacjach i dla sporej liczby osób staje się, niestety, 
„bożkiem”. Bóg nie jest przecież Google, On jest Tajemnicą. To stwierdzenie za-
czerpnięte z Sieci pokazuje, kim tak naprawdę dla chrześcijanina ma być Bóg 
w odniesieniu do możliwości Internetu. Ważne jest, by wszelkie technologie, które 
powstały i przetrwały, a które my sami tworzymy, aby nie przysłoniły Stwórcy, 
który w najdoskonalszy sposób przez Jezusa Chrystusa komunikuje się z człowie-
kiem. Za S. Meetschenem chciałem powtórzyć: „Jezus Chrystus, który jak Środek 
(Osoba) Przekazu (Ewangelii), sam jest Przekazem (Mesjaszem) i poprzez swoje 
wystąpienia, cuda i słowa dokonywał i nadal dokonuje wielkich zmian w życiu 
ludzi wszystkich czasów”37. 

 

                                                            
37 S. M e e t s c h e n , Cyfrowa duchowość, Warszawa 2013, s. 188. 
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S t r e s z c z e n i e  
 
Jednym z aktualnych problemów współczesnej ewangelizacji jest jej odniesienie do 

świata mediów i cyberprzestrzeni. Głos hierarchów Kościoła katolickiego miał ogromne 
znaczenie w kształtowaniu narzędzi mających na celu zaistnienie Kościoła w środkach 
społecznego przekazu. W niniejszym artykule staram się ukazać wpływ papieży – począw-
szy od Jana Pawła II, a skończywszy na papieżu Franciszku – na metody ewangelizacji 
realizowane w cyberprzestrzeni. Jest to ogromny obszar możliwości oddziaływania na 
chrześcijan. Jednak z perspektywy dotychczasowych osiągnięć dość słabo wykorzystywa-
ny. Kościół analizując zmieniającą się rzeczywistość i aktualne potrzeby duszpasterstwa 
elektronicznego coraz bardziej zaczyna być aktywnym użytkownikiem Sieci. Jest to naglą-
ca potrzeba współczesnych metod ewangelizacji i element umożliwiający dotarcie do jak 
największej liczby osób wyznających religię katolicką.  

 
Słowa klucze: ewangelizacja, cyberprzestrzeń, sieć internetowa, duszpasterstwo elektro-
niczne 

 
 

Evangelization in cyberspace in the teaching of Popes John Paul II,  
Benedict XVI and Francis 

 
S u m m a r y  

 
One of the current problems of modern evangelization is to carry evangelization to the 

world of media and cyberspace. The attitude of the hierarchy of the Catholic Church was of 
great importance in shaping tools aimed at the emergence of the Church in the media. In 
this article, I try to show the influence of popes - from John Paul II to Pope Francis – on 
methods of evangelization carried out in cyberspace. This is a huge area of possibilities for 
influencing Christians. However, from the perspective of past achievements, it is quite 
poorly used. By analyzing the changing reality and current needs of the electronic pastoral 
ministry, the Church is increasingly becoming an active user of the Web. This is a pressing 
need for modern methods of evangelization and the means for reaching the largest number 
of people professing the Catholic religion. 

 
Key words: evangelism, cyberspace, Internet network, electronic pastoral work. 



KS. PIOTR PRZYSUCHA 248

 



<<
  /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


