*1948 – Ponowny start Ruchu w lidze
Podium, a później mecz o... gęsi
W 1948 roku odbyły się pierwsze powojenne rozgrywki ligowe. Poza Ruchem w
rywalizacji wzięło udział jeszcze 13 drużyn. Nasz zespół dostał się do I ligi z
kwalifikacji (piszemy o tym we wcześniejszym wpisie w rubryce Historia).
Premierowy mecz na Cichej odbył się po 8 latach przerwy! Rywalem była krakowska
Garbarnia, a po spotkaniu mocno wyczerpany był... trener Frantisek Dembicky.
Czech, który rok wcześniej prowadził Legię, wyglądał tak jakby... przebiegł maraton.
"Dziękujcie Bogu, że dwa punkty zostały w domu. Ten mecz kosztował mnie zbyt
wiele zdrowia" – mówił na łamach "Przeglądu Sportowego".
Dwa miesiące później chorzowianie znowu byli bezlitośni dla Widzewa Łódź. W
poprzednim sezonie, gdy walczyli o awans, rozgromili łodzian 11:1 i 9:1. W I lidze
wygrali jeszcze wyżej, bo 13:1! Do dzisiaj to jedna z najwyższych wygranych w
historii klubu. Cztery gole zdobył Jan Przecherka, który pracował na co dzień jako
kierowca. Napastnik w czasie II wojny światowej, podobnie jak wielu innych
Ślązaków został wcielony do Wehrmachtu, ale przeszedł na stronę aliancką. Po
wojnie grał nawet w szkockiej drużynie Fraserburgh.
Powracając do potyczki z Widzewem pierwszy gol w tym spotkaniu padł dopiero w 20
minucie. Tę wiktorię Niebieskich oglądało zaledwie 6 tysięcy ludzi, bo pogoda była
kiepska. W następnej kolejce derby z AKS-em zgromadziły 30 tysięcy widzów! Ruch
wygrał 2:0 po bramkach Waltera Alszera i Gerarda Cieślika. Dziennikarze chwalili
również obrońcę Ewalda Cebulę. "Cebula okazał się doskonałą witaminą dla obrony
Ruchu" – opisywano w gazetach dobrą formę defensora.
Końcówkę sezonu Ruch miał już słabszą. W pięciu ostatnich meczach padły dwa
remisy i trzy porażki. Niebiescy zajęli ostatecznie trzecie miejsce. Wyprzedziły ich
jedynie Cracovia (mistrz) i Wisła Kraków. Pod koniec roku 3. drużyna ligi rozgrywała
spotkania towarzyskie. Za mecz z LZS Rudziniec zespół otrzymał... 25 gęsi. Dochód
z potyczki sparingowej z AKS-em został z kolei przeznaczony na budowę wspólnego
domu partyjnego (w grudniu tego roku została założona partia komunistyczna PZPR)
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