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Liliana Cydejko: Witajcie! Dzisiaj mamy kolejnego niezwykłego gościa, Wiesława 

Ziembę, który opowie niezwykłe historie o sobie, o tym co robi i co nosi w 

sercu. Wiesławie, witam cię serdecznie. Czy mógłbyś się przedstawić, 

powiedzieć co robisz, co nosisz w swoim sercu, co tak naprawdę gdzieś głęboko 

jest w tobie? 

Wiesław Ziemba: Pochodzę z Legnicy, mieszkam w Legnicy, która jest moim 

rodzinnym miastem. Tam też byłem członkiem kościoła i bardzo wcześnie spotkałem 

się z Jezusem. To było dla mnie zaskakujące, ponieważ pochodzę z rodziny ludzi 

wierzących ewangelicznie, od dzieciństwa uczestniczyłem w kościele, moi rodzice byli 

bardzo mocno zaangażowani w służbę. Tata był liderem kościoła i muzykiem-

samoukiem z zamiłowania. Prowadził bardzo szeroką działalność muzyczną. Nas, 

dzieci, wysyłał do szkoły muzycznej. Uczestniczyliśmy też, graliśmy i usługiwaliśmy 

muzycznie w kościele. W wieku 13 lat Pan Jezus mnie zaskoczył, bo wydawało mi się, 

że wszystko jest ze mną OK, a okazało się, że muszę się nawrócić, że muszę swoje 

życie oddać Jezusowi. To było bardzo zaskakujące i dramatyczne spotkanie z Jezusem, 

które zmieniło wiele i w zasadzie dwa lata później wiedziałem, że Pan Bóg powołuje 

mnie do służby. W pierwszym etapie mojego życia była to służba muzyczna —  

zaangażowanie w lokalnej wspólnocie. Później również szerzej w kraju, kiedy 

kształciliśmy muzyków dla kościołów, zborów, wspólnot. Pierwszym etapem mojej 

służby była więc muzyka. Równocześnie służba ewangelizacyjna, ponieważ 

prowadziłem zespół muzyczny o nazwie Anastazis, z którym jeździliśmy i 

usługiwaliśmy w wielu miejscach w kraju. W 1984 r., znów przez zaskoczenie, Pan Bóg 

powołał mnie do służby pastorskiej. 

LC:  Duża zmiana. 

WZ: Z muzyka, do służby pastorskiej. Stało się dla mnie czymś bardzo oczywistym, że 
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było to powołanie, którego się nie spodziewałem. Od tego momentu moja służba 

pastorska, przywódcza, zaczęła rozwijać się coraz bardziej i bardziej. 

LC:  Powiedz nam, co dzisiaj, po tylu latach, nosisz w sercu. Co przez ten czas 

twojej służby wzrosło? Co nosisz w sercu? 

WZ: Kiedy zacząłem odkrywać, w taki szczególny sposób, Królestwo Boże jako pewne 

przesłanie dla Kościoła, wiele rzeczy się w moim życiu zmieniło. Jedną z takich rzeczy 

było to, że zobaczyłem, iż naturą Królestwa jest ojcostwo. W Liście do Efezjan, w 3 

rozdziale, apostoł Paweł mówi: „(…) zginam kolana moje przed Ojcem, od którego 

wszelkie ojcostwo na niebie i na ziemi bierze swoje imię”. I to było bardzo, bardzo 

znaczące. Po pierwsze było to objawieniem tego, że Bóg jest naszym Ojcem i co z 

tego wynika. Po drugie, przejęcie tej ojcowskiej natury Boga i ojcowskiej natury 

Królestwa — przeniesienie tego na przywództwo. To była jedna z bardzo istotnych 

zmian w moim sposobie myślenia i postępowania, w kontekście przywództwa, 

prowadzenia ludzi i wychowywania nowego pokolenia dla Królestwa Bożego.  

LC:  Rozumiem. Czy wtedy już zrozumiałeś, że Bóg powołuje cię właśnie do 

ojcostwa dla młodych ludzi. Czy to już wtedy pojawiło się w Tobie? 

WZ: Od samego początku, kiedy zacząłem pracę w zespole muzycznym i później, 

kiedy prowadziłem kościół, miałem serce do młodych ludzi. Oczywiście wtedy 

wyglądało to troszeczkę inaczej, ponieważ tego elementu duchowego ojcostwa w tym 

nie było. Byliśmy bardzo nastawieni na cele, na ich osiąganie. Kiedy jednak przyszło 

zrozumienie i objawienie tego, że ojcostwo musi być wpisane w przywództwo, zmienił 

się sposób mojego postępowania z młodymi ludźmi. Ważniejszą rzeczą stało się dla 

mnie to, żeby wyposażać ich i doprowadzić do takiego miejsca, gdzie będą mogli 

realizować nie moje cele, ale te, które stawia przed nimi Pan Bóg. 

LC: Wygląda więc na to, że od początku swojej służby nosiłeś w sercu młode 

pokolenie. Czy w trakcie twojej służby zmieniło się spojrzenie na to młode 

pokolenie?  

WZ: Tak, zdecydowanie się zmieniło. Zmienił się sposób. Ja byłem wychowywany w 

określony sposób, w którym bardzo ograniczone było takie uczuciowe, emocjonalne 

podejście, patrzenie na osobę nie tylko przez pryzmat tego, co ma osiągnąć. Kiedy 

zacząłem rozumieć bardziej duchowe ojcostwo, zacząłem też bardziej przyglądać się 
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ludziom, których Pan Bóg mi daje, z którymi mnie łączy, myśleć o tym, w jaki sposób 

im pomóc. 

LC: Rozumiem. Czy możesz opowiedzieć nam jakieś swoje osobiste historie, 

które mogłyby to nam zobrazować? Będzie to ważne dla nas, dla wszystkich, 

którzy będą to oglądać, żeby posłuchać, jak to podejście u ciebie ewaluowało.  

WZ: Był taki czas, kiedy zacząłem się zastanawiać nad duchowym ojcostwem i 

przyszedł taki moment, kiedy zacząłem myśleć, że ja w zasadzie nie miałem 

duchowych ojców. Takich, jakich sobie wyobrażałem, że powinni być. To wzbudziło 

we mnie tęsknotę, poczucie braku. Wtedy Pan Bóg dał mi bardzo wyraźnie Słowo. 

Słowo, które zmieniło mnie i mój sposób myślenia. Pan Bóg dał dwa ostatnie wersety 

Psalmu 45, gdzie jest napisane: „Zamiast ojców swych, mieć będziesz synów swych; 

ustanowisz ich książętami na całej ziemi”. Ja to słowo przyjąłem jako Słowo od Boga, 

który mówi: „Nie myśl o tym, czego nie miałeś, skoncentruj się na tym, kim masz być i 

co masz robić”. I to było bardzo ciekawe, bo w mojej biologicznej rodzinie 

rzeczywiście tak się stało. Niektóre moje dzieci są dzisiaj rozproszone po całej ziemi, a 

więc reprezentują mnie w innych częściach świata.  

LC: Niezwykłe! Czy mógłbyś opowiedzieć jakąś historię bycia ojcem dla młodych 

ludzi? 

WZ: Tak. Tak się złożyło, że często miałem młodych ludzi, w których był potencjał 

liderów albo byli już zaangażowani, ale znaleźli się w trudnych sytuacjach. W 

sytuacjach kryzysowych, pewnych rozczarowań, jakichś trudów. W rezultacie byli 

bardzo bliscy tego, żeby zrezygnować ze służby. Byli po prostu rozczarowani i 

zniechęceni. Pan Bóg łączył mnie z takimi ludźmi. Pierwszym etapem było to, żeby im 

pomóc wydobyć się, doznać uzdrowienia, przebaczenia, żeby mogli zacząć 

funkcjonować, żeby mogli zacząć służyć. Takich przypadków było kilka i w zasadzie 

pierwszym etapem był etap pomocy. Później, kolejnym krokiem było umożliwienie 

tym ludziom włączenia się na nowo, żeby zaczęli funkcjonować. Dotyczy to ludzi, 

którzy zakładali wspólnoty, bo w dużej mierze są to liderzy, z którymi zakładałem albo 

którym pomagałem zakładać nowe wspólnoty Kościoła. 

LC: Czy ta współpraca, ojcowanie młodym ludziom czegoś cię nauczyły? Czy 

widziałeś to jako lekcję? Czy były porażki, czy tylko same sukcesy? 
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WZ: No nie same sukcesy, są też porażki. I to z różnych przyczyn. Ale jeśli chodzi o ten 

sposób, to myślę, że kiedy wcześniej myśleliśmy o uczeniu, o uczniostwie, myśleliśmy 

w kategoriach „pulpit i ludzie”. Kiedy zacząłem to głębiej rozumieć, to zaczęło mi to 

sprawiać o wiele więcej przyjemności. Myślę też, że było bardziej efektywne, kiedy 

mogłem z tymi ludźmi po prostu usiąść i spędzać czas pijąc kawę, rozmawiając, 

modląc się w taki bardziej bezpośredni sposób. Sposób oparty o relacje, a nie tylko o 

to, żeby przekazać wiedzę, którą mam. Tak naprawdę w ojcostwie i w uczniostwie, 

które ma ojcowski aspekt, celem nie jest to, żeby ludziom dać wiedzę, ale żeby ich 

doprowadzić do miejsca duchowej stabilności, często emocjonalnej stabilności. Do 

tego miejsca, gdzie oni mogą być zdrowi, żeby mogli funkcjonować. Natomiast ich 

rozwój jest tak naprawdę ich sprawą. Ja mogę im pomóc, ja mogę im coś pokazać, ale 

ich rozwój jest ich sprawą. Tempo tego rozwoju też jest ich sprawą. Ja jestem do ich 

dyspozycji, by pomagać w osiągnięciu duchowej stabilności i zrozumieniu tego, czym 

jest służba i czego ona od nas wymaga.  

-LC: Czyli można powiedzieć, że jesteś ojcem, który towarzyszy, a jednocześnie 

zawsze jest do dyspozycji i pomaga. 

WZ: Tak, staram się dzisiaj coraz bardziej towarzyszyć im i odpowiadać na pytania, 

które oni mają, odpowiadać na pytania, które oni zadają, niż odpowiadać na pytania, 

których oni nie zadają.  

LC: Kiedy jeździsz po kraju i odwiedzasz różne kościoły, czy widzisz, że ta 

potrzeba młodych ludzi jest zaspokojona? 

WZ: Staram się, natomiast widzę cały czas potrzebę ojcostwa. Spotykam ludzi, 

młodych ludzi, którzy mówią mi na przykład: „My mamy przywódców, ale nie mamy 

ojców”. Potrzeba jest duża i oczywiście jedna osoba nie jest wstanie jej zaspokoić. 

Dlatego wydaje mi się, że jest to duże wyzwanie dla przywódców, żeby zobaczyli ten 

aspekt ojcostwa, z którym łączy się wychowywanie, pomoc ludziom w osiągnięciu 

duchowej i emocjonalnej stabilności, żeby mogli efektywnie służyć.  

LC: Jak byś dzisiaj zachęcił przywódców do tego, żeby wchodzili w to miejsce 

ojcostwa dla młodego pokolenia? Masz pewne doświadczenie i mógłbyś się tym 

podzielić, zachęcić. 

WZ: Myślę, że pierwszą rzeczą jest otwartość i gotowość. Moja otwartość polega na 

tym, że kiedy się modlę, mówię: „Panie, jeżeli masz ludzi, z którymi chcesz mnie 
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połączyć, to pokaż mi tych ludzi. Ja chcę być z nimi połączony”. I to jest pierwszy etap. 

To wszystko musi się odbywać na zasadzie więzi, na zasadzie relacji. Nasza służba dla 

Królestwa musi mieć ten element organiczny. Jest on istotny w każdym aspekcie 

relacji. Nieraz oznacza to, że wszystko jest wolniejsze. Nie takie, jakbyśmy to sobie 

wyobrażali. Bo siedzimy, spędzamy godziny z 1-2 osobami, z małżeństwem liderów. 

Myślę, że nie ograniczamy ojcostwa do tej męskiej strony. Ojcostwo jako 

rodzicielstwo jest bardzo istotne. Oczywiście jest ten element, gdzie jest jakaś 

przewaga, ale to zależy od kontekstu. Natomiast ważne jest całe rodzicielstwo. Kiedy 

spotykamy się z ludźmi, to musimy też zobaczyć ten element rodzicielstwa, że tak jak 

w rodzinie, jest mama i jest tata. Oni oboje wychowują, każdy ma swoje 

odpowiedzialności. Myślę, że w Kościele jest to również potrzebne. Kiedy w taki 

sposób wychowujemy, pomagamy uświadomić młodym ludziom, na przykład 

małżeństwu liderów, że jedno i drugie ma swoją odpowiedzialność w prowadzeniu. 

Bo oni są tymi, którzy prowadzą później innych, ważne jest więc to, żeby oboje mieli 

tę mentalność, że oboje są w tym ważni. Nie dalej jak wczoraj miałem spotkanie z 

młodymi ludźmi, których potrzebą było to, żeby doprowadzić ich do pewnego miejsca 

równowagi ich obdarowania i funkcjonowania jako małżeństwo w służbie. 

LC: To niezwykłe. To pokazuje, że ten element rodzicielstwa jest bardzo ważny. 

To jest zmiana myślenia w Kościele. 

WZ: Tak, jest to zmiana myślenia. Ja znowu odwołuję się do Królestwa Bożego. 

Dlatego, że kiedy przychodzi do nas objawienie Królestwa, to wiele rzeczy się zmienia. 

Tak, jak jest napisane: „(…) nie masz mężczyzny, ani kobiety (…)”, jeśli chodzi o 

perspektywę Królestwa. Oczywiście każdy ma swoje odpowiedzialności, każdy ma 

swoje funkcje, ale jeśli chodzi o wartość i ważność, jeśli chodzi o wpływ, wydaje mi 

się, że są to rzeczy, które idą równorzędnie. 

LC: Kiedy w taki sposób służysz i towarzyszysz młodemu pokoleniu, czy widzisz, 

jak ono się rozwija, jak dochodzi do pewnego miejsca wzrostu? 

WZ: Tak, widzę wzrost. Oczywiście są różni ludzie i w różny sposób reagują, ale ci 

którzy naprawdę traktują to poważnie, dochodzą do miejsca większej pewności 

swojego powołania, do stabilności. No i oczywiście podtrzymywanie w nich tej pasji i 

młodzieńczego ducha, bez względu na wiek. Takiego ducha, że chce się coś robić, 

osiągać cele, po prostu służyć Bogu jak najbardziej efektywnie.  
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LC:  Rozumiem. Dlaczego warto inwestować w młode pokolenie? 

WZ: Jest oczywiste, że przychodzą następne pokolenia, które, że tak powiem, 

przejmują pałeczkę. One zaczynają funkcjonować i zastępować starsze pokolenie 

ludzi. Dlatego myślę, że ważne jest, żeby zainwestować. Ważną rzeczą, choć nie łatwą 

w dzisiejszym świecie, jest to, żeby zaszczepić w młodych ludziach dziedzictwo 

duchowe, które niesie poprzednie pokolenie. Myślę, że jest to wyzwanie, dlatego że 

system światowy dzieli i robi wszystko, żeby pokolenia były od siebie oddzielone. Cały 

system wychowawczy, który jest w świecie, nie sprzyja temu. Dlatego nasze 

zaangażowanie musi iść w tym kierunku, żeby pozyskać tych ludzi i żeby oni zobaczyli 

to, że dziedziczą rzeczy i z tego miejsca dziedziczenia idą dalej. Bo jeżeli tego 

elementu nie będzie, widzimy to w historii, to każde pokolenie zaczyna rzeczy od 

początku i w zasadzie nie posuwa się za bardzo dalej, bo musi przerobić te same 

rzeczy, co poprzednie pokolenia. W rezultacie nie dochodzi do miejsca prawdziwego 

rozwoju. 

LC: Czyli można powiedzieć, że inwestowanie w młode pokolenie daje im 

większą szansę, tak? Bo oni już budują na tym, co poprzednie pokolenie 

osiągnęło.  

WZ: Tak, absolutnie. Ale z tym jest związane to, że po obu stronach są rzeczy do 

zrobienia. Nie jest przypadkiem, że w tych czasach mamy prorocze przesłanie, które 

przychodzi z Biblii. Na przykład ostatnie wersety z księgi Malachiasza albo pierwszy 

rozdział Ewangelii Łukasza, gdzie jest powiedziane, że przyjdzie Duch Eliasza i On 

zwróci serca ojców ku synom i synów ku ojcom. To był jeden z elementów, który 

mocno mnie dotknął. Zobaczyłem to jako wyzwanie od Ducha Świętego na ten czas. 

Dlaczego? Dlatego, że my dzisiaj mamy do czynienia bardzo mocno z przeciwnym 

duchem świata, który próbuje zrobić wszystko, żeby nas podzielić i żeby odciąć to 

dziedzictwo, które my niesiemy. Żeby tego dziedzictwa nie było. My jako ojcowie 

musimy nakłonić swoje serca do synów, którzy inaczej się zachowują, którzy nieraz 

sprawiają trudności, kłopoty. Którzy myślą, że wszystko wiedzą, że sobie poradzą 

sami. Nie zawsze jest to proste, ale musimy to przejść. Z drugiej strony musimy być 

świadomi tego, że jest potrzebne posłuszeństwo. To, z czym świat się boryka od 

upadku, to jest nieposłuszeństwo. Duch tego świata, diabelski duch, robi wszystko, 

żeby tworzyć nieposłusznych synów. Naszym zadaniem i odpowiedzialnością jest 

więc działać w przeciwnym duchu i wychowywać posłusznych synów. W pierwszym 
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rozdziale Ewangelii Łukasza, gdzie ten cytat jest powtórzony, jest mowa o tym, aby 

nieposłusznych synów zwrócić ku uwadze sprawiedliwych (przyp. red. „(…) 

doprowadzić do rozsądku sprawiedliwych (…)”) Nie pamiętam dokładnie tego, ale w 

każdym razie jest ten element bardzo mocno pokazany, że my się borykamy, że świat 

się z tym boryka dlatego, że główną przyczyną upadku było nieposłuszeństwo. 

Bardzo ciekawe jest to, że kiedy Jezus przychodzi na ziemię, przychodzi z Królestwem, 

to podkreślana jest przez Niego samego jedna rzecz — jego poddanie, jego 

posłuszeństwo Ojcu. Ja mam taki obraz ogrodu Eden, gdzie człowiek powiedział 

Bogu: „Nie Twoja wola Boże będzie, ale moja”. I mamy drugi ogród — Getsemani, 

gdzie Syn Boży mówi: „Nie moja wola, ale Twoja”. Następuje całkowita zmiana 

kierunku i ten główny element upadku, jego główna przyczyna, ona zostaje jakby 

zniwelowana, ona została zmieniona przez Syna Bożego — Jezusa, który mówi: „Nie 

moja wola, ale Twoja Ojcze niech się stanie”.  

LC: Czy można powiedzieć, że inwestowanie w młode pokolenie jest służeniem 

temu młodemu pokoleniu?  

WZ: Absolutnie! To jest służenie. Jest jeszcze jeden element natury Królestwa. 

Ojcostwo oznacza również służenie. Tego się osobiście uczyłem i uczę w dalszym 

ciągu. Kiedy byłem dzieckiem przywództwo wiązało się bardziej z rozkazami i ich 

wykonywaniem, z posłuszeństwem, kiedy ty dajesz dyrektywę, wskazujesz i mówisz, 

co człowiek ma robić. To jest ważne, ale jest ten element podejścia z sercem, z 

empatią, zobaczenia możliwości jakie są, przejęcia się, przyjrzenia się temu, w jakim 

miejscu ten człowiek jest, w jaki sposób ja mogę mu pomóc w tym, żeby doszedł do 

tego miejsca. 

LC: Tego typu podejście otwiera serce człowieka. Niezależnie od tego, czy to jest 

młody człowiek, czy w innym wieku, kiedy podchodzimy do niego w taki 

sposób, łatwiej nawiązać relację.  

WZ: Absolutnie. Jestem przekonany, że jakikolwiek autorytet, który chcemy mieć, 

musi być nam dany, a nie wzięty. Czyli innymi słowy, ja muszę wypracować taką 

sytuację, w której otrzymam to przyzwolenie. Otrzymam autorytet i przyzwolenie, by 

temu komuś pomóc. Na siłę tego nie zrobię. Szczególnie dzisiaj, kiedy żyjemy w takim 

świecie, w jakim żyjemy — w niezależności, egoizmie. Jest więc ważne, żeby to 

zmienić, ale zmienić w odpowiedni sposób — poprzez przykład.  
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LC:  To niezwykłe, co mówisz o ojcostwie, rodzicielstwie. Postawa, którą 

opisujesz jest rewolucyjna, chociaż od początku taka była prezentowana w 

Piśmie Świętym. Ale myślę, że ona właśnie będzie bardzo dotykać serc młodego 

pokolenia i przynosić otwartość. Jeśli miałbyś dzisiaj w jakiś sposób zwrócić się 

do młodego pokolenia, by byli gotowi przyjąć rodziców, współpracować z nimi, 

jakoś ich uzupełniać. Bo to tak jest, że dzieci uzupełniają rodziców, prawda? Też 

coś im dają. Co byś powiedział? 

WZ: Jest to na pewno rewolucyjne, jeżeli chodzi o naszą mentalność. A ponieważ jest 

rewolucyjne to wymaga od obu stron dużo wysiłku, zaangażowania i przemiany, 

własnej przemiany. Trzeba zdawać sobie sprawę z własnej przemiany. Jeśli chodzi o 

młode pokolenie, to chciałbym zaapelować, by zrozumieli też to, że w ojcostwie my 

też służymy i dajemy siebie, kiedy oni mają taką potrzebę. Ojcostwo nie może 

funkcjonować na warunkach synów, ono musi być na warunkach obu stron. We 

współczesnym, świeckim systemie wychowywania duży nacisk kładzie się na postawy 

roszczeniowe. Ja to nazywam — dzieci mają prawa, a rodzice mają obowiązki. Do 

tego to się dzisiaj sprowadza. Widzimy efekt tego. A więc to młode pokolenie ma 

pragnienie, ma potrzebę, dlatego, że to jest naturalna potrzeba. Ale to wymaga 

pokory i mojej gotowości, by służyć. Jestem gotowy współpracować na takich 

zasadach. Myślę nie tylko o sobie, o tym, co ja mogę wydobyć, co ja mogę osiągnąć, 

jak mogę wykorzystać swojego ojca duchowego. To jest współpraca, to jest bycie 

blisko siebie. Bycie razem i przejście pewnej drogi.  

LC: Czyli, takie połączenie serca.  

WZ: Połączenie serce. Jeszcze jedna, ważna rzecz dotycząca pokory. Ważne jest to, 

żeby zadawali pytania, chcieli dowiedzieć się, na czym polega to dziedzictwo, na czym 

polega ta przeszłość. Co się wydarzyło w życiu ojców. Bardzo ubogacające jest, kiedy 

dowiadujemy się i uczymy tego, co nasi ojcowie przeszli. Ja też się musiałem tego 

nauczyć. Musiałem zdać sobie sprawę z tego, że to jest tak ważne, żeby później to 

docenić i umieć być wdzięcznym. Kiedy powiedziałem na początku, że miałem takie 

uczucie, że w zasadzie nie miałem ojców duchowych, to Pan Bóg zaczął mnie w 

pewnym sensie korygować. Pokazał mi, że miałem takie ojcostwo albo rodzicielstwo 

w osobie mojej cioci, która prowadziła szkółkę niedzielną, kiedy byłem dzieckiem. 

Ona w niesamowity sposób zainwestowała w moje życie. Co zainwestowała? Przede 

wszystkim miłość do Boga, miłość do Słowa Bożego. Ona mnie uczyła Słowa Bożego. 
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To, że dzisiaj ja znam Słowo, że dzisiaj wiele fragmentów znam na pamięć, to tylko 

dlatego, że ona mnie prowadziła. Była moim pierwszym mentorem. Uświadomiłem to 

sobie później. Musiałem docenić to, że moi rodzice dali mi bardzo dobre podstawy 

mojego późniejszego rozwoju. Byli ludźmi wierzącymi, robili i angażowali się na tyle, 

na ile to rozumieli. Oni zaszczepili we mnie miłość do Boga. Zaszczepili we mnie 

potrzebę przynależności do wspólnoty Kościoła.  

LC: Niezwykłe jest to, co mówisz. Bardzo ci dziękuję. To jest niezwykła historia, 

a w zasadzie historie. Myślę, że wielu młodych liderów będzie tego słuchało, ale 

też wielu przywódców i że skorzystają z tego, czym się dzisiaj dzielisz. Bardzo ci 

dziękuję Wiesław. To było niezwykłe, rozmawiać z tobą o tym. Dziękujemy 

bardzo. 

WZ: Dziękuję bardzo. Cieszę się bardzo. 

 

 

 

 


