*1969 – Ruch debiutuje w Pucharze Miast Targowych.
Najpierw radość, później smutek
Jesienią 1969 roku „Niebiescy” zagrali wreszcie w Pucharze Miast Targowych. Były to
liczące się europejskie klubowe rozgrywki, a utworzone zostały w celu promocji targów
międzynarodowych. W Chorzowie był organizowany w tamtym okresie festiwal
kwiatowy. Później PMT przekształcił się w Puchar UEFA i następnie w 2009 w Ligę
Europy.
Powróćmy jednak do 1969 roku. W I rundzie nasz zespół zmierzył się z Wiener SC
Wiedeń. Pierwszy mecz odbył się w stolicy Austrii. „Wątpliwe decyzje sędziego
pozbawiły niebieskich remisu” – taki tytuł pojawił się w dzienniku „Sport”. „Ruch przegrał
2:4. Można się pogodzić z porażką, gdy jest zasłużona, gdy rezultat jest logicznym
wynikiem wyższości przeciwnika. Ale w tym meczu Wiener Sportclub nie był lepszy od
naszej drużyny. Dwa kardynalne błędy sędziego sprawiły, że zwycięstwo przypadło
Austriakom” – opisywał znany dziennikarz Janusz Jeleń. „Wiedeń powitał chorzowian
ulewnym deszczem. Na dodatek okazało się, że nie mogą trenować na stadionie
Sportclubu rzekomo z powodu obaw o zniszczenie płyty boiska. Wywieziono ich na
drugi koniec miasta. To można jeszcze zrozumieć, ale żadnego usprawiedliwienia nie
ma i być nie może dla niekulturalnej, ba chwilami wręcz brutalnej gry części zawodników
wiedeńskich” – dodawał korespondent „Sportu”.
Młody zdolny obrońca Piotr Drzewiecki wrócił do kraju z usztywnioną nogą, zerwanym
ścięgnem. Józef Janduda zakończył mecz już w 23. minucie! Został brutalnie
zaatakowany, a Bernard Bem doznał ciętej rany głowy. Uraz Drzewieckiego zmartwił
również selekcjonera kadry narodowej Ryszarda Koncewicza. – Jest to strata nie tylko
dla chorzowian, ale dla całego naszego piłkarstwa, ponieważ ten młodziutki obrońca
poczynił ostatnio wielkie postępy – mówił trener reprezentacji Polski. Pozytywem meczu
w Wiedniu było to, że Ruch strzelił dwa gole, a bramki na wyjeździe liczyły się
podwójnie.
W rewanżu „Niebiescy” pokazali wielką klasę. „Chorzów oczarowany pokazówką
niebieskich” – opisywał „Sport”. „Wszyscy piłkarze, począwszy od Piechniczka, a
skończywszy na Faberze, prześcigali się w ofiarności i waleczności, grali od pierwszej
do ostatniej minuty maksymalnie skoncentrowani i w efekcie odnieśli zasłużone
zwycięstwo 4:1” (…) „Była to znów drużyna imponująca rozmachem, pomysłowością,
świeżością. Impet ten do tego stopnia zaskoczył gości, że wyjścia z opresji, w jakich się
znaleźli, szukali w wybijaniu piłki na rzuty rożne.” – relacjonował Stanisław Penar.
„Przed rozpoczęciem meczu kierownictwo Wiener SC wręczyło kontuzjowanym w
Wiedniu piłkarzom Ruchu prezenty. Wątpliwej to wartości satysfakcja dla
poturbowanych, ale sportowy gest zasługuje na pochwałę” – opisywała prasa.
W II rundzie Ślązacy trafili na silny Ajax Amsterdam, w którego barwach grał słynny
Johan Cruyff (później w latach 1971, 1973 i 1974 zdobył „Złotą Piłkę”). Przed
spotkaniem eksperci w kraju łudzili się, że Ruch może wywieźć niezły wynik z
Amsterdamu.

Piłkarze zachwyceni byli bazą w Holandii - stadionem, boiskami treningowymi oraz
luksusowym hotelem z basenami i sauną. Po spotkaniu byli załamani. Do 41. minuty
było 0:0, a później nasz zespół stracił aż 7 bramek, nie strzelając ani jednej!
„Najsmutniejszy dzień chorzowian” – dziennikarze nie mieli wątpliwości. „Ten doskonały
zespół właśnie w spotkaniu z Ruchem wzniósł się na wyżyny swoich umiejętności”. (…)
„Nieszczęście rozpoczęło się w ostatnich trzech minutach przed gwizdkiem na
przerwę…”. To była jedna z najbardziej dotkliwych porażek w historii klubu. Komentator
holenderskiego dziennika De Telegraaf napisał: „Rewanż w Chorzowie to tylko
formalność, która, niestety, kosztuje i zabiera czas”. Drugie spotkanie z wielkim Ajaksem
zakończyło się wynikiem 1:2. Ruch przeważał, a rywale kończyli w dziesiątkę. Cruyff
wyleciał z boiska, po tym jak uderzył łokciem Wyrobka. Jedynego gola zdobył Antoni
Piechniczek.
Ruch zapłacił frycowe w europejskich pucharach, ale nabyte doświadczenie miało
procentować w następnych sezonach.

KSZ
Puchar Miast Targowych – I runda
17.09.1969
Wiener SC Wiedeń – Ruch Chorzów 4:2 (3:1)
Bramki: 1:0 Pribil 12’, 1:1 Marx 30’, 2:1 Onger 35’, 3:1 F. Laudrup 40’, 3:2 Gomoluch 64’,
4:2 Hörmayer 80’
30.09.1969
Ruch Chorzów – Wiener SC Wiedeń 4:1 (2:0)
Bramki: 1:0 Piechniczek 7’, 2:0 Faber 16’, 3:0 Marx 51’, 4:0 Herman 55’, 4:1 F. Laudrup
72’.

II runda
19.11.1969
Ajax Amsterdam – Ruch Chorzów 7:0 (2:0)
Bramki: 1:0 Vasović 43’, 2:0 Swart 44’, 3:0 Cruyff 56’, 4:0 Van Dijk 63’, 5:0 Cruyff 70’,
6:0 Vasović 76’ (karny), 7:0 Van Dijk 80’
26.11.1969
Ruch Chorzów – Ajax Amsterdam 1:2 (1:1)
Bramki: 0:1 Mühren 15’, 1:1 Piechniczek 43’, 1:2 Van Dijk 89’

