20 kwietnia 1920 - w Bismarkhütte (Wielkie Hajduki, Chorzów Batory) odbyło się
zgromadzenie założycielskie klubu sportowego Ruch. Pierwszym prezesem został
Paweł Koppa.

Niebieskie barwy, czerwony pokój i błękitna krew

Miejscem spotkania założycielskiego był tak zwany „czerwony pokój”, znajdujący się
w Domu Związkowym w Wielkich Hajdukach. Obecnie to Miejski Dom Kultury
„Batory”. Zebrało się w nim 40 osób, a inicjatorem powstania Ruchu był urodzony w
wielkopolskim Śremie Teofil Paczyński, kierownik biura plebiscytowego. W 1920 roku
powstawały kolejne polskie kluby sportowe, bo śląska młodzież trenując w
niemieckich była narażona na germanizację. Na Górnym Śląsku toczyła się walka o
narodową tożsamość, pomiędzy odrodzoną Polską, a Niemcami. Przygotowywano
się do plebiscytu, który został zorganizowany w 1921 roku (komisja miała później na
podstawie wyników zaproponować podział spornego terytorium). Wspomniany
Paczyński był patriotą, brał udział w powstaniach śląskich, a w jego żyłach płynęła
błękitna krew. Wywodził się z rodziny byłych właścicieli Hajduk i wierzył w to, że sport
będzie pomocny w walce o polskość. Pierwszym prezesem Ruchu został nauczyciel
z Klimzowca, Paweł Koppa (w niektórych opracowaniach widnieje pod imionami
Józef Augustyn). Z kolei pomysłodawcą nazwy Ruch był Edward Supernok, który
został wybrany na skarbnika nowo powstałego klubu. Część historyków twierdzi, że
nazwa miała nawiązywać do ruchu narodowo-wyzwoleńczego, właśnie wtedy
tworzącego się w regionie. Jako klubowe barwy wybrano kolor niebieski i biały. To
nie był przypadek. W tamtym okresie były to tradycyjne barwy Górnego Śląska
(obecnie to kolory żółty i niebieski). Już w latach 20. drużyna nosiła przydomek
„Niebiescy”. Polski Komitet Plebiscytowy próbował pomóc Ruchowi i na początek
podarował mu... jedną piłkę, sześć par butów i kilka swetrów. Na więcej nie miał już
środków, bo wspierał również inne kluby, między innymi Polonię Bytom, która
powstała w styczniu tego samego roku. Rodziny piłkarzy (mamy, siostry, ojcowie)
zajęły się szyciem butów i koszulek sportowych. Po tym jak udało się przygotować
sprzęt sportowy dla piłkarzy, można było już rozegrać pierwszy oficjalny mecz.
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