*1926 – Ruch po raz drugi Mistrzem Śląska. Drugi udział w finale
rozgrywek mistrzowskich.

Zniewolić do spoczynku

Najpierw „Niebiescy” byli najlepsi w regionie na początku 1926 roku. Zamiast
rozgrywek A klasy walczono wówczas o Puchar Stanisława Fliegera, prezesa
Górnośląskiego Związku Okręgowego Piłki Nożnej. Ruch w finale pokonał 3:2
katowicki klub 06 Załęże. Spotkanie, rozgrywane na boisku Pogoni Katowice
obserwowało trzy tysiące widzów, a dziennikarz „Przeglądu Sportowego” podziwiał
Ślązaków za walkę w zimowych warunkach: „Ani deszcz, ani mrozy, ani inne
przejawy atmosferyczne nie są w stanie piłkarza górnośląskiego zniewolić do
spoczynku. Wielkie wszakże zachodzi pytanie, czy takie bez wypoczynku zimowego,
wysilanie się piłkarzy jest pożyteczne dla stanu fizycznego drużyny?”.
Kolejna edycja o prymat w regionie była już rozgrywana w tym samym roku, ale przy
zdecydowanie ładniejszej aurze. 18 lipca Ruch Hajduki Wielkie w ostatnim meczu
rozgromił Pogoń Katowice 3:0 i po raz drugi z rzędu został najlepszym zespołem na
Górnym Śląsku. Dwa gole we wspomnianym spotkaniu strzelił Józef Sobota,
najlepszy gracz „Niebieskich” tamtych lat (poświęcony mu zostanie jeden z kolejnych
wpisów dotyczących historii klubu). Najwięcej komplementów zespół zebrał jednak za
pokonanie w kwietniu 5:3 1.FC Katowice – to była bardzo mocna drużyna, która
wcześniej potrafiła nawet rozgromić Wisłę Kraków 6:3.
W rozgrywkach o mistrzostwo Polski Ruch występował w grupie zachodniej razem z
Wartą Poznań i Klubem Turystów Łódź. Najlepszy wynik, remis 2:2, zanotował w
wyjazdowym starciu z zespołem z Łodzi. Gdy nasi zawodnicy wyjeżdżali na mecze
poza Śląsk, musieli... brać w pracy urlopy. Na dodatek w pierwszych spotkaniach nie
mógł grać Sobota, który jako żołnierz był zmuszony do uczestniczenia w wojskowych
mistrzostwach Polski. Wrześniowe spotkanie z Wartą „na Kalinie” obserwowało 3
tysiące widzów. To był ówczesny rekord frekwencji. Niestety padł wynik 2:4.
Ostatecznie drużyna uplasowała się na trzecim miejscu w grupie.

Mecze Ruchu w MP w 1926 roku
15.8 Klub Turystów Łódź 0:2 (0:1) (wyjazd)
29.8 Warta Poznań 0:6 (0:4) (wyjazd)
19.9 Warta Poznań 2:4 (1:1) (dom) Sobota 44', A. Loewe 73'
31.10 Klub Turystów Łódź 2:2 (2:0) (dom) Sobota 12', F. Koenig 19'

Końcowa tabela mistrzostw Polski grupa zachodnia 1926 rok
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Klub Turystów Łódź
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Ruch Wielkie Hajduki

4

1

0

1

3 4-14

Legenda: M – mecze, PKT – punkty, Z – zwycięstwa, R – remisy, P – porażki, BR – stosunek bramek.
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