*4 lipca 1926 - Ruch debiutuje w rozgrywkach o Puchar Polski

Protest wściekłych działaczy

Puchar Polski po raz pierwszy był rozgrywany w sezonie 1925/26. „Niebiescy”
przystąpili do tych rozgrywek jako jedyna drużyna z Górnego Śląska. Z każdego
okręgu startowały najlepsze zespoły, a Ruch wygrał wcześniej Puchar Stanisława
Fliegera, czyli mistrzostwa Śląska. W ćwierćfinale rywalem miał być przedstawiciel
okręgu wileńskiego – zespół złożony z żołnierzy 1. Pułku Piechoty Legionów, którzy
stacjonowali w garnizonie Wilno. Wojskowi nie wzięli jednak udziału w rozgrywkach i
gracze z Wielkich Hajduk awansowali bezpośrednio do półfinału.
Spotkanie z Wisłą Kraków wyznaczono na 4 lipca. To był fatalny termin, bo w tym
samym dniu reprezentacja Polski rozgrywała w Warszawie mecz towarzyski z
Estonią a powołanie otrzymał – jako pierwszy gracz Ruchu w historii – Józef Sobota,
najmniejszy (156 cm wzrostu), ale również najlepszy piłkarz zespołu.
„Ruch jest naprawdę ruchliwą drużyną o wszystkich zaletach i wadach drużyn
śląskich. Brak mu jedynie zdecydowanej akcji podbramkowej. Siłę drużyny stanowiła
obrona. Bramkarz więcej szczęśliwy, niż umiejętny” – opisywał mecz jeden z
dziennikarzy. Jedyny gol padł w 68. minucie po strzale Władysława Kowalskiego,
który znany był z porywczego charakteru. Rok wcześniej podczas derbów z Cracovią
znokautował (!) gracza rywali Stanisława Cikowskiego, bo środkowy pomocnik ostro
go sfaulował. Kowalski został za ten incydent zdyskwalifikowany na kilka miesięcy,
ale podczas pucharowego spotkania był spokojny. Wściekli za to byli działacze
Ruchu, którzy wystosowali protest do PZPN-u, domagając się powtórzenia spotkania.
Trener kadry narodowej, pochodzący z Krakowa Tadeusz Synowiec, powołał na
mecz

z

Estonią

Sobotę,

osłabiając

„Niebieskich”,

a

wiślaków

pozostawił

„nienaruszonych”. Protest nic nie dał. Wisła w finale spotkała się z przeciętnie
grającą Spartą Lwów i wygrywając 2:1, zdobyła Puchar Polski w historycznej
pierwszej edycji.

4 lipca 1926

1/2 finału Pucharu Polski
Wisła Kraków – Ruch Hajduki Wielkie 1:0 (0:0)
Kowalski 68'
RUCH: Kremer – K. Kusz, F. Koenig, Kutz, Badura, Gensior, A. Loewe, J. Kusz,
Katzy, K. Frost, Kałuża.
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