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BLOWIN' IN THE PING PONG

      

Ile  serwów musi człowiek zagrać 
  zanim nazwiesz go zawodnikiem? 
  tak, i przez ile siatek musi lecieć biała piłka 
  zanim zaśnie na parkiecie? 
  tak, i ile ku..w musi być wykrzyczane 
  zanim zostanie to zabronione? 

Odpowiedź,  mój przyjacielu, niesie ping, 
  odpowiedź niesie ping.

Tak, i  ile lat ma trwać ta dzierżymorda 
  Zanim nie zostanie zmyta do ścieku? 
  Tak, i ile lat może pewna społeczność istnieć 
  Zanim zostanie dopuszczona do głosu? 
  Tak, i ile razy ten człowiek obróci jeszcze głowę 
  Tłumacząc, że po prostu nie zauważył? 

Odpowiedź,  mój przyjacielu, niesie pong, 
  Odpowiedź niesie pong. 
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Tak, i  ile razy musi on jeszcze popatrzeć w górę 
  Zanim zauważy niebo? 
  Tak, i ile uszu musi on mieć 
  Zanim usłyszy zawodników płacz? 
  Tak, i ile śmierci jeszcze to przyniesie, aż on zauważy 
  Że zbyt wielu ludzi umarło? 

Odpowiedź,  przyjacielu, niesie ping-pong, 
  Odpowiedź niesie ping-pong.

(dzięki  Bob, swobodne tłumaczenie)

Okrągły  stół, czyli kwadratura koła polskiego tenisa stołowego.
  Jest, czy nie ma, egregora polskiego pingponga.

Przydługi  ten tytuł i śródtytuł, ale tak ma być.

Zacznijmy od tego, czy polski ts może  być bardziej medialny.
Odpowiedź: nie. Nawet gdyby Li Qian i Wandzi zdobyli  tytuł MS i MO,
to nie staną się magnesem przyciągającym tłumy widzów czy  kapitał
do dyscypliny. Może dla ministra sportu to wystarczający argument, by 
sypnąć trochę kasy, ale nie dla potencjalnych sponsorów, którzy
szukają kogoś  na –ski, czki, -ak, o prostych włosach koloru słomy,
niebieskich oczach, bo  takie zapotrzebowanie jest wśród narodu. Gdy
tego nie zrozumiemy, to będziemy  nadal szybować coraz niżej,
zamiast się wznosić ponad chmury. Oczywiście, moja  krytyka nie
odnosi się do klubu, który rządzi się innymi prawami, tylko do 
reprezentacji. I nie szukajcie u mnie fobii, jestem daleki od tych rzeczy,
ale  polskie społeczeństwo jeszcze długo nie będzie identyfikowało się
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z innymi    „polskimi rasami”.

Egregor  polskiego tenisa stołowego - czy  istnieje duch wiążący
wszystkich uprawiających tę dyscyplinę sportu? Na tyle  silny, by dla
sukcesu, dla ratowania przed upadkiem przemóc wzajemne animozje? 
Myślę, że uciekł gdzieś do jakieś dziury ze strachu przed panującym
hejterstwem,  by nie zostać oplutym, zeszmaconym przez anonima,
którego bohaterstwo wybucha  poprzez hejterski wpis. Im bardziej
obraźliwy, tym ego wpisującego większe, a  duma prymitywu sięga
zenitu.

Wróćmy  do propozycji okrągłego stołu. Czy w ogóle można zwołać
okrągły stół w sprawie  polskiego tenisa stołowego. W polskiej historii
okrągły stół kojarzy się z  próbą znalezienia kompromisu między
zagrożonymi utratą przywilejów a tymi, co  sięgają po te przywileje. W
sytuacji polskiego ts nie mamy sytuacji, by władza  była zagrożona
utratą wpływów, a zaplecze by było na tyle silne, by po tę  władzę
sięgnąć. Czyli nie występuje potrzeba kompromisu. Jeszcze.

Zdajemy  sobie sprawę, że na tle tak merytorycznie słabej władzy
Forrest Gump to  przykład wybitnej intelektualnej osobowości.
Partykularyzm środowiska pozwala  im te wpływy utrzymać. Bo ważne
są drobne interesy, geszefty, a nie obiecanki  cacanki. Lepszy wróbel w
garści itd.

Dopiero  zmiany w klubach, ich potrzeby poprawy jakości zarządzania
są w stanie wymusić  zmiany władzy, ale potencjalne ogniska zapalne
są gaszone u źródła przez  posłuszne władze okręgowe.
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Czy  mimo wszystko jest ratunek i możliwość przeprowadzenia w
najbliższym czasie zmian?  Myślę, że tak, jeżeli:
  - MSiT zarejestruje Polski Związek Nordic Walking, a za nim pójdzie
do  rejestracji Polski Związek Pingponga Sportowego - bo nie będzie
żadnych  przeszkód prawnych, by taki związek zarejestrować, a to
zrodzi zupełnie nową  sytuację rynkową dla PZTS;

-  zawodnicy grający w ekstraklasie i I lidze powołają związek
zawodowy lub ich  interesy zaczną być chronione przez dobre i duże
kancelarie menadżerskie, z  którymi musza się liczyć kluby i związek;

-  wybuchnie afera, gdy zabraknie środków do finansowania dyscypliny
lub gdy  stanie się coś innego, kryminogennego;

- media  elektroniczne uznają, że mogą spróbować zmienić świat
pingpongowy, ale by tego  dokonać, musza się złączyć w tej idei. 

Z naturalnych  przyczyn zmiany zajdą w najbliższych 5 latach, gdyż
zmieni się, czyli przyjdzie    z zewnątrz inny model organizacyjny
współzawodnictwa sportowego. Przyjdzie inne,  nowe spojrzenie na
dyscyplinę. Coraz bardziej tenis stołowy zmierza do 
zindywidualizowania współzawodnictwa, co jest naturalna cechą tej
dyscypliny,  zanikać będzie współzawodnictwo zespołowe, tak jak się
dzieje w tenisie ziemnym,  gdzie 3-rzędne miejsce zajmuje Puchar
Narodów czy inny puchar drużynowy.  Dotyczy to wszystkich
rakietkowych sportów, bo tu liczy się indywidualna jakość  (debel to też
taka gra indywidualna).
  Jeżeli do tego dojdzie, to klub sportowy w rozumieniu dzisiejszym
straci rację  bytu, zyskają raczej kluby, które gwarantują doskonałą
jakość wyposażenia  treningowego, możliwość uzyskania porady
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trenerskiej czy sparingpartnera.

Futurologia?  Czy tak się stanie, być może, po części tak się dzieje,
gdyż powstaje wiele  sale nastawionych na komercyjne wykorzystanie
posiadanego wyposażenia, nie na  szkolenie grupowe czy klubowe,
tylko indywidualne.

PZTS  nie dostrzega tych tendencji, nie wychodzi im naprzeciw, są jak
Francuzi w  trakcie II WŚ, uważający, że linia Maginota obroni ich przed
agresją niemiecką.  Tylko, że Niemcy nawet nie zauważyli, że ta linia
fortyfikacji istnieje,  zatrzymali się na kawę w Paryżu i na fasolkę w
Bretanii.

Ibiz ma  rację, jest trochę kąśliwy, ale trudno mu nie przyznać
właściwego oglądu  sprawy. Teoretycznie są dwa lata na przygotowanie
się do zmian, trzeba władzy  patrzeć na ręce i pokazywać, jakie ma
lepkie, tym zaś, którzy stoją na straży  czystości rąk, trzeba wskazywać,
że też mają brudne. Jak to robić, znacie taki  film „Szatan z 7 klasy” i
test talerzyka, takie testy trzeba przeprowadzać bez  przerwy.

Ps. Do  czytelniczki, ja „być może jestem holi, ale przede wszystkim
jestem allo”,  cieszę się, że są ludzi którzy maja więcej niż przysłowiowy
Forest,  jednak smuci to, że tak rzadko wychodzą z cienia.

Krzysztof  Piwowarski
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