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Streszczenie   

Piłka nożna jest najpopularniejszą dyscypliną na świecie w obecnych czasach. Jedną z 

najistotniejszych funkcji w procesie treningowym pełni trener. W XXI wieku tylko wysoko 

wykwalifikowana kadra szkoleniowa ma szansę kształtować, szkolić i wychowywać najlepszych 

zawodników na świecie. Tendencje i zmiany zauważalne w piłce nożnej nakłaniają do poszukiwania 

przyczyn sukcesów innych krajów w tej dyscyplinie i porównywanie z naszym środowiskiem. Stąd 

też celem pracy jest próba porównania procesów rekrutacji w Polsce i w Niemczech. Adekwatnie do 

postawionych hipotez i pytań badawczych autorzy wykazali różnicę w praktykach stosowanych przy 

zatrudnianiu trenerów.    

1. Wstęp  W niniejszych rozważaniach autorzy podjęli się próby odpowiedzi na tytularne 

zagadnienie, które wywołało gorącą dyskusję na wykładzie z grupą studentów kształcących się w 

zawodzie trenera piłki nożnej. Jednoznaczna odpowiedź na poniekąd proste pytanie okazała się  

niemożliwa i sprowokowała kolejne pytania i wątpliwości. Próba ustalenia i przywołania w pamięci 

pewnych umownych standardów czy jasnych ścieżek kariery wydawała się nierealna. Ponieważ 

autorzy na co dzień funkcjonują w środowiskach sportowych jako praktycy zarazem w Polsce jak i w 

Niemczech podjęto się próby przestudiowania pewnych umownych norm i zasad obowiązujących w 

piłce nożnej podczas szeroko rozumianych rekrutacji trenerów. Jednocześnie zaczęto poszukiwać 

rzetelnych i sprawdzonych informacji w celu uzyskania odpowiedzi na tytularne zagadnienie. W tym 

celu postanowiono zakreślić pewne obszary poszukiwań takie jak: wywiady z zawodnikami, 

trenerami, przedstawicielami władz klubów piłkarskich w Polsce i w Niemczech, analizowanie 

ogłoszeń i konkursów na stanowisko trenera  piłki nożnej w sieci, doświadczenia kandydatów oraz 

przeglądu piśmiennictwa.    

Motywacją do napisania niniejszego artykułu, która być może pozwoli czytelnikowi 

zobaczyć problem z naszej perspektywy były wątpliwości, które pojawiły się podczas wykładu ze 

studentami Akademii Wychowania Fizycznego o specjalności trenerskiej. Budzący wątpliwości był 

fakt, jakie poruszenie wywołało pytanie o sytuację na rynku pracy. Pojawił się smutny głos rezygnacji 

u młodych wartościowych ludzi, którzy mają budować naszą przyszłość. Ludzi zdolnych, ambitnych 

mających własne cele i marzenia jednak powoli przez nas zabijanych. Ktoś sklasyfikuje ich w 

jednoznaczny krzywdzący sposób jako mniej operatywnych. Być może tak jest, ale niekoniecznie tak 

musi być. Jednogłośnie wypowiedzieli się, że w Polsce praktycznie nie ma szans zatrudnienia lub 

nawet odbycia bezpłatnego stażu trenerskiego w klubie z Ekstraklasy. A jeżeli są otwarte nabory na 

staże to są one nastawione na komercję, a nie na rekrutację, ponadto podczas obserwacji jest około 20 

– 30 stażystów praktycznie bez możliwości zadawania pytań, co również nie jest komfortowe by nie 

nazwać tego bardziej dobitnie. Gdzie te czasy kiedy w latach siedemdziesiątych lub osiemdziesiątych 
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student specjalizacji trenerskiej musiał odbyć roczny staż w klubie występującym na szczeblu 

centralnym rozgrywek ligowych w celu przyuczenia do zawodu.     

Stąd też celem pracy jest próba porównania procesów rekrutacji na stanowisko trenera piłki 

nożnej w Polsce i w Niemczech. W związku z tym adekwatnie do postawionego celu pracy zostały 

sformułowane następujące pytania badawcze:   

1. Czy rekrutacja na stanowisko trenera w Polsce i w Niemczech odbywa się na podobnych 

zasadach ?   

2. Jakie są możliwości odbycia staży trenerskich w najwyższej klasie rozgrywkowej w 

Polsce i w Niemczech ?   

3. Czy kwalifikacje potrzebne do pracy trenera piłki nożnej w Niemczech i w Polsce są 

podobne ?   

2. Trener i jego funkcja w zespole   

Piłka nożna należy do najpopularniejszych dyscyplin na świecie. Jej zasięg jest 

ogólnoświatowy, dzięki czemu olbrzymi wpływ na funkcjonowanie młodych ludzi uprawiających tą 

dyscyplinę sportu pełni trener.    

W sporcie trener spełnia nadzorującą, bardzo wymagającą funkcję. Jest centralną postacią w 

szeroko rozumianym procesie szkolenia sportowego (Kurzawski, Miszkiewicz 1977). Do zakresu 

obowiązków trenera należy prawidłowy dobór środków i metod treningowych, planowanie 

kompleksowego procesu kształtowania i doskonalenia elementów techniczno – taktycznych oraz 

prowadzenie naborów i selekcji. Trener piastuje ważną funkcję wychowawczą, pedagogiczną jak i 

psychologiczną. W szerokim zakresie od jego kwalifikacji i kompetencji zależy rozwój sportowy 

podopiecznych oraz uzyskiwane przez drużynę wyniki (Gołaszewski 2003). Praca trenera oparta jest 

na ustawicznym wyznaczaniu celów operacyjnych, taktycznych oraz strategicznych zmierzających do 

realizacji określonego zadania. Stąd też można przyjąć, że rola trenera oparta jest na działalności 

koncepcyjnej w szeroko rozumianym procesie treningowym (Naglak 2001). Potrzebę kształcenia kadr 

trenerskich zauważał już Lachowicz (1974). Ukazywał, iż atmosfera istniejąca w grupie, duży zasób 

wiedzy ogólnej i specjalistycznej oraz wzajemne relacje między działaczami i trenerem zaliczane są 

do fundamentalnych elementów efektywnej pracy trenera. Można przypuszczać , że tylko człowiek o 

wysokim poziomie przygotowania specjalistycznego i umiejętności techniczno - warsztatowych jest 

w stanie osiągnąć takie założenia. Obraz umiejętności menadżersko – organizacyjnych ukazuje 

możliwość realizowania celów w procesie szkoleniowym. Natomiast sposób bycia, wartości i postawy 

moralne nadają kierunek godny do naśladowania przez podopiecznych (Żukowski 1994). Szkolenie 

sportowe na wszystkich szczeblach jest bardzo wymagającym i trudnym zajęciem. Proces 

szkoleniowy na najwyższym poziomie jest bardzo wymagający ze względu na pracę z bardzo 

uzdolnionymi zawodnikami, którzy w treningu dochodzą do granic biologicznego bezpieczeństwa 

organizmu. Natomiast praca na niższych poziomach rozgrywkowych wymaga wielu umiejętności 

interpersonalnych i motywacyjnych. Ponadto warto zauważyć, że bez względu na prezentowany 

poziom umiejętności podopiecznych działalność szkoleniowa ma istotny wpływ na prawidłowe 

umiejętności życiowe i odpowiednie wartości wpajane młodym zawodnikom. Niejednokrotnie 

kształtujący młodych ludzi na ich całe dorosłe życie. Dlatego w literaturze przedmiotu podaje się, że 

„trener – nauczyciel sportu” jest specjalistą od kształcenia i wskazywania kierunku rozwoju swoich 

podopiecznych (Poczwardowski 2000, Czerwiński J., Jastrzębski Z. 2006).  Wykonywanie tego 

zawodu wymaga posiadania ważnych umiejętności i gruntownej wiedzy w obszarach medycznym, 

psycho-socjo-pedagogicznym, a przede wszystkim znajomości sportu, w szczególności wybranej 

dyscypliny sportowej z całym bogactwem zasad, praktyki i teorii treningu sportowego stale 

uzupełnianym nieustającym, dynamicznym rozwojem sportu (Żukowski 1989).    
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Trenerzy przejawiają różne style kierowania zespołem. Martens (2009) wymienia trzy 

podstawowe. Pierwszy to styl rozkazujący nazywany również autokratycznym, w którym to trener 

podejmuje wszystkie decyzje a  zawodnik powinien wykonywać polecenia. Styl wyłącza inwencje 

twórczą zawodnika ma on przede wszystkim „słuchać, przyswajać, wykonywać”. Drugi nazwany 

submisywnym (liberalny) wskazuje na trenera jako opiekuna, który wydaje niewiele poleceń, rzadko 

rozwiązuje problemy personalne, nie czuje się kompetentny do kierowania grupą. Wiąże się to równiej 

z brakiem wiedzy o roli trenera. Ostatni trzeci styl nazwany został kooperacyjnym (demokratyczny). 

Trener uznany jej w nim z nauczyciela, który wprowadza elementy decyzyjności, pozwala kierować 

i popełniać błędy, jednakże zawsze wyciąga wnioski w celu poprawy własnych zachowań  w 

przyszłości. Trener współpracuje ze swoimi zawodnikami. Wydawać by się mogło, że to trzeci styl 

prowadzenia zespołu promowany powinien być we wszystkich klubach, tak się jednak nie dzieje. 

Każdy właściciel ma swoją wizję, do której dostosowuje szkoleniowca.   

Ze względu na swój charakter pracy trener narażony jest na ciągłe obciążenia. Dlatego 

powinniśmy aktywność zawodową szkoleniowca rozpatrywać na dwóch poziomach mikro i makro. 

Można przyjąć, iż poziom mikro obejmuje wszystkie działania podejmowane w trakcie procesu 

szkoleniowego w rutynowych codziennych czynnościach (Herzig 2004). I tak Marzanna Herzig  

(2004) w aspekcie obciążeń wynikających z wykonywania zawodu znajdujących się w poziomie 

mikro wyodrębnia:    

- konieczność prowadzenia dokumentacji treningów, pisania planów i sprawozdań   

- konieczność ciągłego podejmowania decyzji   

- codzienne konflikty, wynikające na tle różnic w ocenie zaangażowania, rzetelności,           

  punktualności zawodnika, przyjmowania przez niego uwag   

- konieczność dbania o odpowiednią atmosferę w zespole   

- konieczność dbania o właściwe relacje międzyludzkie w sekcji, klubie i nie tylko   

- własne zmęczenie fizyczne i psychiczne   

- zmęczenie zawodnika (fizyczne i psychiczne)   

- oczekiwania zawodnika wobec trenera   

- presją zawodów i ich ważności   

- relacjami z innymi trenerami   

- znaczne lub całkowite ograniczenie kontaktu z zawodnikami podczas zawodów   

- poczucie konieczności podejmowania trafnych decyzji podczas gry   

Natomiast w aspekcie poziomu makro według Herzigowej (2004) obciążenia warunkowane 

są poprzez społeczne oczekiwania oraz uwarunkowania społeczno – ekonomiczne. Zarazem 

działacze, stowarzyszenia, rodzice oczekują od trenera kształtowania i wykorzystywania całego 

potencjału podopiecznych. Oczekuję się nie tylko kompleksowego przygotowania psychicznego, 

fizycznego, taktycznego piłkarzy przez trenera, ale również prawidłowych wzorców do naśladowania 

i zbudowania autorytetu wśród podopiecznych. Na jego barkach spoczywa diagnoza, kontrola i 

optymalizacja procesu treningowego. W związku z występowaniem różnorodnych osobowości 

spodziewa się od trenera wysokich umiejętności negocjacyjnych, które niejednokrotnie pełnią funkcję 

mediatora w procesie szkoleniowym.    

Pokrótce przedstawione spektrum wymagań i oczekiwań zarysowuje nam profil umiejętności 

i kwalifikacji jakie powinien posiadać każdy szkoleniowiec. Nie należy zapominać  określonych 

cechach temperamentalnych, osobowościowych czy motywacyjnych jakie powinien posiadać dobry 

trener. Wszystkie wymienione składowe ukazują jak szalenie ważna  zarazem trudna jest specyfika 

rekrutacji w tym zawodzie.    
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3. Sytuacja na rynku pracy w Polsce i w Niemczech   

Adekwatnie do postawionych pytań badawczych wydaje się uzasadniona próba odpowiedzi 

na tytularne zagadnienie. Poszukując ogłoszeń o pracę w wyszukiwarce google w Polsce w historii z 

ostatnich 5 lat nie natknęliśmy się na ogłoszenia renomowanych klubów ekstraklasowych czy 1 ligi. 

I nie chodzi tutaj o poszukiwanie szkoleniowców do zespołów seniorskich tylko do ich akademii. 

Natomiast w Niemczech z dużą łatwością można znaleźć rokroczne konkursy na stanowisko trenerów 

akademii takich zespołów jak Bayern Monachium, Borussia Dortmund, HSV Hamburg Hoffencheim 

i wiele innych. Praktycznie otwarte konkursy mają przedstawiciele wszystkich zespołów 

występujących na szczeblu 1 i 2 Bundesligii. Takie praktyki dają możliwość znalezienia prawdziwych 

nieoszlifowanych brylantów, które w przyszłości podnoszą poziom reprezentowany przez 

szkoleniowców. W związku z tym nasuwa się pytania czy dobrze postępujemy ? Czy nie 

potrzebujemy świeżych, innowacyjnych pomysłów ? Poprzez zaciekawienie taką sytuacją podjęto się 

próby wymiany poglądów z przedstawicielem zarządu jednego z ekstraklasowych klubów w Polsce. 

W wywiadach ustalono, że kluby mają problemy ze znalezieniem dobrych szkoleniowców do pracy 

z dziećmi. Dyskutując na temat otwartych konkursów dla kandydatów jednoznacznie stwierdzono, że 

kluby z  wielką marką nie powinny w ten sposób poszukiwać, iż nie byłoby to dobrze postrzegane.  

Bayernowi wypada, a im nie. Interesujące, ale spróbujmy przyjrzeć się temu dalej. Z rozmów z 

trenerami, doświadczeń zawodniczych autorów wynika, że najczęściej trenerzy otrzymywali pracę 

przez kontakty. Oczywiście nie ma w tym nic złego kiedy mamy równych kandydatów i przy 

podobnym poziomie kwalifikacji decydują referencję. Ale kolejność w procesie rekrutacji musi być 

zachowana. Najpierw kwalifikację następnie przy dylematach wyboru powinno liczyć się polecenie i 

opinia o kandydacie. Warto zauważyć, że nie zawsze ludzie z polecenia są odpowiednimi 

kandydatami. Nie gwarantują wysokiej jakości i wprowadzają stagnację dla już zatrudnionych 

pracowników. Czy nieświadomie zamykamy się przed światem ? Podobną sytuację można 

obserwować w szkołach podstawowych i średnich na stanowiskach nauczycielskich. Absolwentka 

Akademii Wychowania Fizycznego, wcześniej zawodniczka koszykówki, a obecnie nauczycielka 

wychowania fizycznego w wywiadzie stwierdziła, że aktualnie znalezienie zatrudnienia w szkole 

podstawowej lub średniej jest jak zdobycie Mistrzostwa Świata. Czy nam wszystkim obojętna jest 

przyszłość naszych dzieci ? To są bolesne pytania, które nie dają jasnych odpowiedzi. Tak jak 

wcześniej nawiązano podobne informacje uzyskaliśmy niestety również w środowisku piłkarskim od 

zawodników i trenerów na temat zatrudniania szkoleniowców. W ich opinii najważniejsze było 

przeświadczenie, że należy znać odpowiednich ludzi, natomiast kwalifikacje i uprawnienia można 

zdobyć w trakcie. Można przypuszczać, że opinie tego typu powstają na podstawie doniesień 

medialnych, własnych doświadczeń czy obserwacji. Tego nie wiemy, niemniej jednak czy aby na 

pewno tak istotne aspekty jak kwalifikacje są w rzeczywistości tak proste do zdobycia i czy wszystkim 

w ten sposób zatrudnionym z kredytem zaufania skutecznie to się uda zrealizować? Nie wiem, pewnie 

problem jest jeszcze bardziej złożony. Przy takim rozumowaniu natychmiast nasuwa się założenie, że 

można by było jako nauczycieli WF zatrudniać już studentów AWF bo na pewno skończą studia i 

obronią swoje prace dyplomowe. Czy to byłoby trafne ? Naprawdę trudno jest znaleźć odpowiedź, ale 

być może mechanizmy są łatwiejsze niż nam się wydaje. Co ciekawe w Niemczech w procesie 

rekrutacji dość powszechną praktyką jest proponowanie kandydatowi prowadzenia próbnego 

mikrocyklu treningowego (tydzień treningów) w celu obserwacji kandydata w praktyce. Na tej 

podstawie władze klubu podejmują decyzję o zatrudnieniu. Wielu trenerów w Niemczech 

zaczynających pracę było zupełnie anonimowych i nie było to przeszkodą w uzyskaniu przez nich 

zatrudnienia. Natomiast w Polsce w powszechnej opinii jest to niedopuszczalne. Argumenty są 

jednoznaczne. Nikt nie powierzy w nieznane ręce dzieci na tydzień komuś, kogo nie zna. I trudno się 

z tym nie zgodzić w zdrowo rozsądkowy sposób, ale od czego są inni fachowcy w klubie, którzy 

mogliby być przy tym obecni i w razie potrzeby interweniować. Rozwiązanie tego dylematu wydaje 
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się być bardzo skomplikowane. W literaturze również trudno odnaleźć jasne i czytelne ramy i 

wskazówki dotyczące zatrudnienia trenerów.     

  

  

  

  

4. Podsumowanie i wnioski   Próbując jednoznacznie ocenić działania praktykowane w naszym 

kraju i w Niemczech jest niesłychanie trudno. Niejednokrotnie pojawiają się w porównaniach takie 

argumenty jak: różnice kulturowe, baza treningowa, zasoby ludzkie, możliwości finansowe i inne. 

Ale czy to nie są wymówki? Powierzchowna ocena mogłaby być bardzo krzywdzące patrząc niekiedy 

z dalszej perspektywy, ale czy nie warto próbować i poszukiwać odpowiednich rozwiązań? 

Należałoby zauważyć, że kraj aktualnych mistrzów świata ma odmienne podejście w kwestii 

poszukiwania trenerów i być może warto by było się temu przyjrzeć z bliska i zmienić odrobinę nasze 

podejście. Nie napawają optymizmem wyniki klubów na arenie międzynarodowej, stąd też można 

przypuszczać, że praktyki w naszym kraju być może są nietrafne i niesłychanie krzywdzące dla 

wszystkich zainteresowanych tzn. kibiców, trenerów a przede wszystkim dla uzdolnionej młodzieży 

i potencjału ludzkiego jaki mamy w naszym prawie 40 milionowym społeczeństwie. Oczywiście 

trudno się nie zgodzić z opiniami, iż jest to tylko pewien obraz sytuacji, który otrzymaliśmy z różnych 

przekazów. Jednakże niniejsze doniesienie miało być próbą dyskusji na tytularne zagadnienie 

jednocześnie z próbą ukazania różnic i zobrazowania sytuacji, które zaobserwowali autorzy w Polce 

i w Niemczech. Ale przede wszystkim kierunkiem poszukiwań nowych rozwiązań.  Zakładając, że 

nie wszystko musi być białe lub czarne i nie zapominając o występowaniu różnych odcieni szarości 

warto dążyć do optymalnych rozwiązań. Z dużym prawdopodobieństwem można założyć, iż jest to 

tylko pewien subiektywny obraz rynku pracy trenerów, warto również z przymrużeniem oka 

traktować doniesienia medialne nie pokazujące złożoności problemów jakie przy takich procesach 

występują. Ale czy możemy odważyć się i powinniśmy pozwalać żeby zamykać drogę kariery przed 

młodymi, zdolnymi studentami tylko dlatego, że nikogo nie znają ? Jako autorzy jesteśmy pełni obaw 

i wątpliwości.   

W naszym przekonaniu działania praktykowane dotychczas w Polsce wymagają 

modyfikacji. Sytuacja i miejsce klubów piłkarskich  nie tylko w światowej ale i europejskiej piłce 

jednoznacznie pokazuje nasze miejsce. Problemy z zakwalifikowaniem się do najważniejszych 

rozgrywek europejskich pucharów nie pozostawiają wątpliwości, że potrzeba zmian jest 

natychmiastowa. Można przypuszczać, że to nie zmiana ludzi na różnych stanowiskach, a zmiana 

działania, podejścia, myślenia i mentalności jest nam potrzebna. Jeżeli osoby funkcjonujące w 

środowiskach piłkarskich zostaną zastąpieni nowymi osobami z tzw. „polecenia” to efekty będą takie 

same jak dotychczas. Nie zmieni się formuła ani sposób działania. Nie dadzą wysokiej jakości 

ponieważ nie wygrywają procesów rekrutacji, a w konsekwencji przy rozwoju innych krajów 

powodują stagnację i sprawiają wrażenie cofania się. Można przypuszczać, iż tylko rzetelne konkursy 

mogą wyłonić najlepszych specjalistów, pewnych siebie, gwarantujących jakość. Aktualna sytuacja 

w naszym kraju w piłce nożnej, pomimo awansu reprezentacji Polski w światowych rankingach daje 

wiele do życzenia. Warto zauważyć, że trzon reprezentacji seniorskiej naszego kraju stanowią od 

wielu lat piłkarze grający i kształtowani za granicą. Fabiański, Szczęsny, Lewandowski, Boruc, Glik, 

Piszczek, Błaszczykowski, Milik, Zieliński, Krychowiak to zawodnicy, którzy od lat trenują w 

zachodnich klubach. Czy powinniśmy przez pryzmat sukcesów reprezentacji patrzeć na poziom 

polskiej piłki. Warto zauważyć, że to sytuacja polskich klubów pokazuje miejsce naszego systemu 
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szkolenia w Europie. Stąd też nie przeprowadzanie konkursów w sposób otwarty jest w pewnym 

sensie utrudnieniem samym w sobie.  Czy my nie chcemy dążyć do rozwoju i jak najlepszych pozycji, 

czy jesteśmy minimalistami stawiającymi na bylejakość i narzekanie ? Skąd pewność, że w grupie 40 

studentów nie ma nowego, ale polskiego Mourinhio? Czy jesteśmy gorsi od innych nacji, czy 

przywołany w tym miejscu Portugalczyk z racji tradycji piłkarskich kraju z jakiego pochodził był 

skazany na sukces? Można przypuszczać, że nie.    

Podsumowując warto założyć optymistyczny wariant i skrupulatnie go realizować. Mając tak 

duży potencjał i zasób ludzki w naszym społeczeństwie, a przede wszystkim fantastyczną, kreatywną 

młodzież pełną zapału i pomysłów należy ich „tylko” wspierać i  dawać pewne wskazówki i 

pokazywać im słuszną drogę. Autorzy są przekonani, że w życiu możemy osiągnąć wszystko 

naprawdę wszystko, jeżeli poświęcimy temu odpowiednią ilość pracy. Być może są to przekonania 

niepopularne i dla wielu ludzi irracjonalne, ale są zgodne z naszym systemem wartości. Wyznając 

taką postawę trudno być zwolennikiem stosowania w pierwszej kolejności układów i poleceń w 

procesach rekrutacji, ponieważ zdaniem autorów nie one są najważniejsze. Stąd też uważamy, że to 

społeczeństwo ma szansę zmienić realia i rzeczywistość zaczynając od podstaw.    

W odpowiedzi na postawione pytania badawcze sformułowano następujące wnioski 

końcowe:   

1. Na podstawie przeprowadzonych wywiadów, analiz oraz doświadczeń stwierdzono, że 

rekrutacja na stanowisko trenera w Polsce i w Niemczech odbywa się na odmiennych 

zasadach.   

2. Uczestnictwo w rekrutacji na stanowisko trenera czy odbycie stażu trenerskiego w 

najwyższej klasie rozgrywkowej jest bardziej dostępne i mniej skomplikowane w 

Niemczech aniżeli w Polsce.   

3. Kwalifikacje formalne niezbędne do pracy na stanowisku trenera piłki nożnej w 

Niemczech i w Polsce są ujednolicone i bardzo podobne.    

4. Jak wynika z doniesień zaobserwowano potrzebę kontynuacji szczegółowych badań 

dotyczących procesów rekrutacji w naszym kraju.     

Próbując zakreślić plan działania pracy u podstaw autorzy zachęcają do wyznaczania celów 

długofalowych i sukcesywnego podążania za nimi poprzez odraczanie gratyfikacji. Zdaniem autorów 

to nie biznes, a człowiek jest najważniejszy w życiu. Pomagajmy słabszym, wspierajmy dobrze 

rokujących i bądźmy obiektywni i fair w stosunku do ludzi, którymi zarządzamy, bądźmy cierpliwi, 

a rezultaty naszych działań i działań naszych podopiecznych przejdą nasze oczekiwania.      
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