*1965 – Ruch zdobywa tytuł Mistrza Polski Juniorów
Skoczek i hokeista dają złoto
W styczniu 1965 roku w klubie doszło do wielkich zmian, bo po pierwszej rundzie ligowej
„Niebiescy” plasowali się na przedostatniej pozycji w tabeli. Nowym prezesem został
wiceminister hutnictwa Ryszard Trzcionka. Specjalista w branży metalurgicznej, chociaż
urodzony w Dąbrowie Górniczej, znany był z oddania dla klubu. „Sprawa Ruchu dotyczy nie tylko
Huty „Batory”, Chorzowa i Śląska. To sprawa całego polskiego piłkarstwa” – wypowiadał się na
łamach „Sportu” podczas wyboru nowego szefa delegat PZPN p. Held. Trzcionka, który został
wybrany... wśród olbrzymiej owacji, kładł duży nacisk na szkolenie młodzieży i już w pierwszym
roku jego urzędowania drużyna juniorska zdobyła mistrzostwo Polski. W tamtym okresie w
sekcji piłkarskiej było blisko 200 piłkarzy w różnych kategoriach wiekowych oraz jedenastu
trenerów i instruktorów (w całym klubie około 500 sportowców uprawiających siedem
dyscyplin, w 1965 roku powstały jeszcze sekcje pływacka i lekkoatletyki).
Turniej finałowy MP juniorów odbył się w połowie sierpnia w Toruniu. W pierwszej kolejce
nastolatkowie z Chorzowa pokonali Pogoń Szczecin 2:0, następnie wygrali aż 5:0 z Zagłębiem
Sosnowiec, a w ostatniej kolejce zwyciężyli 2:1 Legię. Trenerem zespołu był Czesław Suszczyk,
zwany przez wszystkich Gerardem (takie imię miał od urodzenia, ale aby otrzymać od
ówczesnych władz zgodę na ślub musiał zmienić na bardziej polskie). Z wielkim podziwem
wypowiadali się o nim również piłkarze Górnika Zabrze. – W latach 50. gdy dochodziło do
meczów derbowych, wszyscy emocjonowaliśmy się starciami Edwarda Jankowskiego z
Suszczykiem. Gracz Ruchu był silny, dobrze wyszkolony. Z wielką przyjemnością obserwowało się
jego grę – przyznawał Hubert Kostka, legendarny bramkarz, a później trener zabrzańskiej
drużyny. Dlatego nie powinno nikogo dziwić, że młodzież była w niego zapatrzona. Był dla nich
wzorem i idolem.
Suszczyk miał wtedy w zespole grupę bardzo utalentowanych zawodników z których kilku
zrobiło kariery. 18-letni Jan Rudnow przyszedł do Chorzowa z Lechii 06 Mysłowice. Dla piłki
porzucił skok wzwyż. Jako młody chłopak skakał 191 cm., co było wtedy wśród juniorów
świetnym wynikiem. Mógł być znakomitym lekkoatletą, ale wybrał futbol w którym osiągnął
sukcesy. Kolejną perełką w teamie był Bronisław Bula zwany „Bulikiem”. On z kolei miał być…
hokeistą. Bula znany był później z dalekich 30-40 metrowych podań, co w tamtym okresie było
rzadkością, dobrej skuteczności oraz szybkich dryblingów. Poza nimi w MP juniorów triumfowali
również między innymi Jan Orzoł (obrońca był wychowankiem klubu oraz reprezentantem Polski
w młodszych kategoriach wiekowych), Bogusław Trefon (napastnik, który podobnie jak kilku
innych mistrzów z 1965 roku triumfował trzy lata później w seniorskich rozgrywkach), Piotr
Twardoch (też wychowanek, środkowy napastnik).
Kolejny tytuł w tej kategorii wiekowej chorzowianie zdobyli dopiero w 1984 roku – jednym z
czołowych graczy zespołu był wtedy Dariusz Fornalak. Ale to już temat na inne opowiadanie.
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