
BESKIDZKI SIERPIEÑ’80
W pamiętnym sierpniu 1980 roku w młodym, utworzonym zaledwie pięć 

lat wcześniej województwie bielskim wcale nie było tak spokojnie, jak 

utrzymywała ówczesna władza i podporządkowane jej środki masowego 

przekazu.

W tamte gorące dni prasa i telewizja do-
nosiły, że wszędzie poza Wybrzeżem trwa 
spokojna i wytężona praca. Powodowało to 
niechęć strajkujących z Wybrzeża do robot-
ników ze Śląska i Małopolski, a zapewne też 
do mieszkańców Podbeskidzia, wciśniętego 
między te dwa regiony. Takie opinie były po-
dwójnie niesprawiedliwe. Tu nie było silnej, 
zorganizowanej opozycji, ani też strajkowych 
tradycji, jak na Wybrzeżu. Poza tym wcale nie 
panował tu tak wielki spokój, jakim chwaliły 
się władze.

Już w połowie lipca 1980 roku kilkugo-
dzinny strajk przeprowadzili pracownicy 
jednego z wydziałów bielskiej Fabryki Sa-
mochodów Małolitrażowych. Władze błyska-
wicznie spełniły ich postulaty. Na początku 
sierpnia Roman Walczak, kierowca Woje-
wódzkiego Przedsiębiorstwa Komunikacji 
w Bielsku-Białej, zaczął zbierać podpisy pra-
cowników WPK pod listą postulatów i żądań, 
głównie ekonomicznych i socjalnych. 8 sierp-
nia na krótki czas pracę przerwała część załogi 
Bielskich Zakładów Przemysłu Lniarskiego 
„Lenko”. Powrócono do pracy, gdy dyrekcja 
obiecała rozpatrzyć wysunięte tam postulaty 
wewnątrzzakładowe. Trzy dni później wy-
buchł krótki strajk na jednym z wydziałów 
Bielskiej Fabryki Maszyn Włókienniczych 
„Befama”, jednego z największych zakładów 
w mieście. Już podczas tego pierwszego straj-
ku robotnicy, doprowadzeni do furii bierno-
ścią zakładowych działaczy związkowych, 
zaczęli dopominać się o autentyczną repre-
zentację załogi.

Na kilka dni do bielskich zakładów powró-
cił względny spokój. Ale to były tylko pozory. 
Ludzie dyskutowali na temat sytuacji w kraju, 
komentowali znane z Radia Wolna Europa 
gdańskie postulaty. Wśród załóg narastało na-
pięcie, które lada moment mogło doprowadzić 
do wybuchu…

24 sierpnia na oddziale remontowym 
Fabryki Aparatów Elektrycznych „Apena” 

w Bielsku-Białej odbyła się masówka, w trak-
cie której pracownicy poparli gdańskie po-
stulaty, dokładając do nich własne żądania, 
dotyczące głównie spraw ekonomicznych 
i socjalnych.

Podobne postulaty w tym samym czasie 
wysunęli pracownicy kilku innych zakładów 
pracy, m.in. Śląskich 
Zakładów Przemysłu 
Tłuszczowego w Biel-
sku-Białej.

We wtorek 26 sierp-
nia na jeden dzień sta-
nęła Bielska Fabryka 
A r m a t u r y  „ B e f a ” . 
Tam strajk zaczął się 
o godz. 9.00, na prze-
rwie śniadaniowej na 
hali wydziału mecha-
nicznego. Zeszli się 
tam także pracownicy 
z innych oddziałów, 
nawet pierwsze oso-
by z biurowca. W su-
mie było to około pół 
tysiąca ludzi. Strajku-
jący poparli gdańskie postulaty, dokładając 
też własne. 

Zaczęło też wrzeć w największym podbe-
skidzkim zakładzie, Fabryce Samochodów 
Małolitrażowych. Tam głównymi ogniskami 

kontestacji były wydziały Narzędziowni i Utrzy-
mania Ruchu. Zaczęło się od spisania żądań, 

głównie ekonomicznych 
i socjalnych, poprzedzo-
nych słowami poparcia 
dla strajkujących z Wy-
brzeża. Pod takimi li-
stami zbierane były 
podpisy pracowników.

To wszystko od-
bywało się wewnątrz 
zakładów i mało kto 
wiedział, że na Podbe-
skidziu „coś” się dzie-
je. Wszystko zmieniło 
się w środowy ranek 27 
sierpnia. Tego ranka na 
ulice stolicy Podbeski-
dzia nie wyjechał ża-
den autobus miejskiej 
komunikacji. Zaczął się 

zorganizowany przez Romana Walczaka i jego 
zaufanych kolegów strajk solidarnościowy.

Dyrekcja WPK na przemian krzykiem 
i obietnicami próbowała przerwać strajk. 
Wkrótce do zajezdni zjechali towarzysze 
z Komitetu Wojewódzkiego PZPR oraz przed-
stawiciele Urzędu Wojewódzkiego i Woje-
wódzkiej Rady Związków Zawodowych. 
Proponowano pracownikom spore podwyż-
ki, byle tylko wrócili do pracy. Bez skutku.

Gorąco zaczęło być też w innych zakładach 
Bielska-Białej. 28 sierpnia zaczął się kolejny 
strajk w „Befamie”, tym razem na oddziale mon-
tażu w największym Zakładzie D, gdzie pra-
cowało prawie półtora tysiąca ludzi. W trakcie 
masówki powołano tam Komitet Strajkowy, któ-
ry opracował listę postulatów. Na pierwszym 
miejscu umieszczono żądanie podpisania poro-
zumienia z gdańskim Międzyzakładowym Ko-
mitetem Strajkowym. „Befama” wznowiła pracę 
29 sierpnia, warunkowo zawieszając strajk do 
czasu wyjaśnienia sytuacji w Gdańsku.

Także 28 sierpnia rozpoczęły strajk pierw-
sze wydziały w FSM, a od następnego dnia 
strajkował już cały bielski zakład. Partyjni 
propagandziści zaczęli wyliczać, ile syrenek 
i małych fiatów nie zjechało z taśm produk-
cyjnych fabryki. Solidarny przestój w FSM 
trwał do ostatniego dnia sierpnia.

W dzień po WPK stanęły w Bielsku-Bia-
łej, obok „Befamy” i FSM, także inne zakłady 
– m.in. „Transbud”, PKS i Baza Sprzętowo-
-Transportowa Bielskiego Przedsiębiorstwa 
Budownictwa Przemysłowego, a także PKS 
i MPK w Oświęcimiu, Fabryka Wtryskarek 
w Wadowicach, Wytwórnia Silników Wyso-
koprężnych w Andrychowie i Andrychowska 
Fabryka Maszyn.

W wielu innych zakładach odbyły się 
burzliwe zebrania załóg, owocujące sfor-
mułowaniem własnych postulatów, a przede 
wszystkim poparciem dla strajkującego Wy-
brzeża. Następnego dnia, czyli 29 sierpnia, 
zaczęli strajk między innymi kierowcy z MPK 
i PKS w Żywcu, załogi oddziałów towaro-
wych PKS w Kętach i Oświęcimiu, kierowcy 
z PKS w Cieszynie, a także pracownicy ży-
wieckiego oddziału „Transbudu”. Wszystkie 
strajki miały już wyłącznie charakter solidar-
nościowy z MKS-em w Gdańsku.

Część strajków wygasła w sobotę 30 sierpnia 
po podpisaniu porozumienia w Szczecinie. Inne 
skończyły się w ostatnim dniu tego gorącego 
miesiąca. W nieformalnej strajkowej bazie, jaką 
była wówczas bielska zajezdnia WPK, strajk 
przerwano niedzielnym rankiem 31 sierpnia, 
gdy praktycznie było już pewne, że za moment 
podpisane zostanie porozumienie w Gdańsku.

Strajki na Podbeskidziu trwały jeszcze 
w pierwszych dniach września tamtego pa-
miętnego roku. Zastrajkowali wówczas między 
innymi pracownicy skoczowskich zakładów 
FSM: Kuźni i Odlewni, załoga bielskich Za-
kładów Szybowcowych i żywieckiej papierni 
Solali. Niespokojnie było też w Zakładach Che-
micznych „Oświęcim”, w cieszyńskim Polifar-
bie i w Zakładach Metali Lekkich w Kętach.



W czwartek 11 września 1980 roku w siedzibie bielskie-

go oddziału Stowarzyszenia PAX odbyło się pierwsze 

spotkanie organizacyjne Międzyzakładowego Komitetu 

Założycielskiego samorządnych, niezależnych związków 

zawodowych w województwie bielskim. Przedstawicie-

le trzydziestu zakładów pracy na przewodniczącego 

MKZ wybrali Patrycjusza Kosmowskiego. Jego zastęp-

cami zostali Roman Walczak i Roman Pisulak. To było 

pierwsze zebranie podbeskidzkiej „Solidarności”.

Zapraszamy na mszę św. 
w 39. rocznicę powstania 

„Solidarności”, która 
zostanie odprawiona 

w piątek 30 sierpnia o 
godz. 18.00 w kościele 
Trójcy Przenajświętszej 
przy ul. Sobieskiego 10a 

w Bielsku-Białej.



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles false
  /AutoRotatePages /None
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Gray Gamma 2.2)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Error
  /CompatibilityLevel 1.3
  /CompressObjects /Off
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize false
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts false
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile (Color Management Off)
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 250
  /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 250
  /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 (None)
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false
  /Description <<
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000500044004600206587686353ef901a8fc7684c976262535370673a548c002000700072006f006f00660065007200208fdb884c9ad88d2891cf62535370300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef653ef5728684c9762537088686a5f548c002000700072006f006f00660065007200204e0a73725f979ad854c18cea7684521753706548679c300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002>
    /DAN <FEFF004200720075006700200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072006e0065002000740069006c0020006100740020006f007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400650072002000740069006c0020006b00760061006c00690074006500740073007500640073006b007200690076006e0069006e006700200065006c006c006500720020006b006f007200720065006b007400750072006c00e60073006e0069006e0067002e0020004400650020006f007000720065007400740065006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50062006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c006500720020004100630072006f006200610074002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e002000410064006f006200650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e002c00200076006f006e002000640065006e0065006e002000530069006500200068006f00630068007700650072007400690067006500200044007200750063006b006500200061007500660020004400650073006b0074006f0070002d0044007200750063006b00650072006e00200075006e0064002000500072006f006f0066002d00470065007200e400740065006e002000650072007a0065007500670065006e0020006d00f60063006800740065006e002e002000450072007300740065006c006c007400650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f00620061007400200075006e0064002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f0064006500720020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e>
    /ESP <FEFF005500740069006c0069006300650020006500730074006100200063006f006e0066006900670075007200610063006900f3006e0020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000640065002000410064006f0062006500200050004400460020007000610072006100200063006f006e00730065006700750069007200200069006d0070007200650073006900f3006e002000640065002000630061006c006900640061006400200065006e00200069006d0070007200650073006f0072006100730020006400650020006500730063007200690074006f00720069006f00200079002000680065007200720061006d00690065006e00740061007300200064006500200063006f00720072006500630063006900f3006e002e002000530065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006500610064006f007300200063006f006e0020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /FRA <FEFF005500740069006c006900730065007a00200063006500730020006f007000740069006f006e00730020006100660069006e00200064006500200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000410064006f00620065002000500044004600200070006f007500720020006400650073002000e90070007200650075007600650073002000650074002000640065007300200069006d007000720065007300730069006f006e00730020006400650020006800610075007400650020007100750061006c0069007400e90020007300750072002000640065007300200069006d007000720069006d0061006e0074006500730020006400650020006200750072006500610075002e0020004c0065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200063007200e900e90073002000700065007500760065006e0074002000ea0074007200650020006f007500760065007200740073002000640061006e00730020004100630072006f006200610074002c002000610069006e00730069002000710075002700410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650074002000760065007200730069006f006e007300200075006c007400e90072006900650075007200650073002e>
    /ITA <FEFF005500740069006c0069007a007a006100720065002000710075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e00690020007000650072002000630072006500610072006500200064006f00630075006d0065006e00740069002000410064006f006200650020005000440046002000700065007200200075006e00610020007300740061006d007000610020006400690020007100750061006c0069007400e00020007300750020007300740061006d00700061006e0074006900200065002000700072006f006f0066006500720020006400650073006b0074006f0070002e0020004900200064006f00630075006d0065006e007400690020005000440046002000630072006500610074006900200070006f00730073006f006e006f0020006500730073006500720065002000610070006500720074006900200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065002000760065007200730069006f006e006900200073007500630063006500730073006900760065002e>
    /JPN <FEFF9ad854c18cea51fa529b7528002000410064006f0062006500200050004400460020658766f8306e4f5c6210306b4f7f75283057307e30593002537052376642306e753b8cea3092670059279650306b4fdd306430533068304c3067304d307e3059300230c730b930af30c830c330d730d730ea30f330bf3067306e53705237307e305f306f30d730eb30fc30d57528306b9069305730663044307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103055308c305f0020005000440046002030d530a130a430eb306f3001004100630072006f0062006100740020304a30883073002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d3067958b304f30533068304c3067304d307e30593002>
    /KOR <FEFFc7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020b370c2a4d06cd0d10020d504b9b0d1300020bc0f0020ad50c815ae30c5d0c11c0020ace0d488c9c8b85c0020c778c1c4d560002000410064006f0062006500200050004400460020bb38c11cb97c0020c791c131d569b2c8b2e4002e0020c774b807ac8c0020c791c131b41c00200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e>
    /NLD (Gebruik deze instellingen om Adobe PDF-documenten te maken voor kwaliteitsafdrukken op desktopprinters en proofers. De gemaakte PDF-documenten kunnen worden geopend met Acrobat en Adobe Reader 5.0 en hoger.)
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f0070007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065007200200066006f00720020007500740073006b00720069006600740020006100760020006800f800790020006b00760061006c00690074006500740020007000e500200062006f007200640073006b0072006900760065007200200065006c006c00650072002000700072006f006f006600650072002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e00650020006b0061006e002000e50070006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c00650072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065006c006c00650072002000730065006e006500720065002e>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300730061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f50065007300200064006500200066006f0072006d00610020006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000410064006f0062006500200050004400460020007000610072006100200069006d0070007200650073007300f5006500730020006400650020007100750061006c0069006400610064006500200065006d00200069006d00700072006500730073006f0072006100730020006400650073006b0074006f00700020006500200064006900730070006f00730069007400690076006f0073002000640065002000700072006f00760061002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006900610064006f007300200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002000650020006f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650020007600650072007300f50065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /SUO <FEFF004b00e40079007400e40020006e00e40069007400e4002000610073006500740075006b007300690061002c0020006b0075006e0020006c0075006f0074002000410064006f0062006500200050004400460020002d0064006f006b0075006d0065006e007400740065006a00610020006c0061006100640075006b006100730074006100200074007900f6007000f60079007400e400740075006c006f0073007400750073007400610020006a00610020007600650064006f007300740075007300740061002000760061007200740065006e002e00200020004c0075006f0064007500740020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f0062006100740069006c006c00610020006a0061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030003a006c006c00610020006a006100200075007500640065006d006d0069006c006c0061002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006f006d002000640075002000760069006c006c00200073006b006100700061002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006600f600720020006b00760061006c00690074006500740073007500740073006b0072006900660074006500720020007000e5002000760061006e006c00690067006100200073006b0072006900760061007200650020006f006300680020006600f600720020006b006f007200720065006b007400750072002e002000200053006b006100700061006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006b0061006e002000f600700070006e00610073002000690020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00630068002000730065006e006100720065002e>
    /ENU (Use these settings to create Adobe PDF documents for quality printing on desktop printers and proofers.  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 /NoConversion
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /NA
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure true
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles true
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /NA
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /LeaveUntagged
      /UseDocumentBleed false
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [841.000 1191.000]
>> setpagedevice


