
                          «Спорт Галичини: історичний календар».       

          

            13   Березня 

 

13 березня 1890 року   народився Степан Гайдучок – активний діяч галицького 

фізкультурно-спортивного руху (викладач руханки, сокільський та пластовий 

функціонер, спортсмен і спортознавець), медик, завідувач кафедри фізичної культури 

Львівського медичного інституту в 1939–1941 роках, а також редактор, публіцист, 

журналіст, автор низки друкованих праць спеціалізованої тематики.   

Народився у селі Підтемне (нині - Пустомитівський район, Львівської обл..). 1910 

року закінчив дворічні студії фізичної підготовки в Празькому університеті, окрім 

того, до 1914 року вчився на медичному факультеті Львівського університету, 

закінчивши 3 курси. Також,  ще до І Світової війни, п. Степан встиг проявити себе як 

активний діяч національного фізкультурно-спортивного руху, зокрема в якості одного зі 

співзасновників спортивного товариства «Україна» (1911 р.), в якості «змагуна» (як 

польовий гравець входив до першого складу футбольної дружини «України»), а також як 

один з функціонерів у справі підготовки «Шевченківського здвигу» - масової 

національно-спортивної акції, проведеної у червні 1914 р.  

Під час І Світової війни С. Гайдучок обіймав посаду молодшого лікаря у діючій 

армії, пізніше – після створення ЗУНР – служив в Українській Галицькій Армії (до слова, 

до українського війська разом із ним зголосилася і його дружина – педагог з Глинян 

Стефанія Богуславська, з якою вони одружились 1917 р. під час відпустки С. Гайдучка; 

на жаль, у грудні 1919 р. життя п. Стефанії обірвалося, а на руках у п. Степана 

залишилася маленька донечка Богдана, яку потім виховував сам), згодом був 

інтернований.  

У міжвоєнний час (1922-1939 рр.) та протягом 1941-1944 рр. викладав руханку у 

львівських гімназіях та семінарії, за «перших совєтів» очолював кафедру фізичної 

культури Львівського медичного інституту (1939-1941 рр.), а після війни (1944-1952 рр.) 

на тій же кафедрі працював викладачем.   

Пропагував здоровий спосіб життя, фізичну культуру і спорт з усіх сторін та 

усіма доступними тогочасній людині засобами – і словом («живим» - як педагог, і 

друкованим - як науковець і журналіст), і «тілом» (власним прикладом – і на публічному 

ЛО
НП
Б

http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%80%D0%BB%D1%96%D0%B2_%D1%83%D0%BD%D1%96%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D1%8C%D0%B2%D1%96%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BD%D0%B0%D1%86%D1%96%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D1%83%D0%BD%D1%96%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82_%D1%96%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%96_%D0%86%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B0_%D0%A4%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D0%B0


(гравцем), і на «приватному» (підтримуючи належну форму) спортивному майданчику), і 

«ділом» - своєю активною участю долучався до розбудови національного фізкультурно-

спортивного руху (сокільський та пластовий діяч), скажімо послідовно підтримував 

ініційовану ще до І Світової війни сокільську (згодом, фактично – всенародну 

українську) акцію викупу «Українського Городу» - стадіону (площі, майдану), що 

призначався для масових фізкультурно-спортивних заходів співвітчизників, а 

знаходився на території Стрийського парку у Львові (один з присвячених цій справі 

виступів С. Гайдучка оприлюднено 1938 р. на сторінках ч. 5 «Сокільських Вістей»)  

Об’єктом уваги С. Гайдучка як дослідника, науковця і журналіста була історія 

розвитку фізичної культури і спорту в Галичині та інших регіонах, методологія 

фізичного виховання, жіночий спорт, пластовий та сокільський рух, аспекти лікарської 

допомоги «змагунам», гімнастика, туризм, а також – спеціалізована література, яку п. 

Степан належним чином опрацьовував, систематизував, бібліографував... 

 Степан Гайдучок широко публікувався (під власним ім’ям, або під псевдонімами 

«Blue boy», «Гакстен») в українській щоденній (громадсько-політичній), спортивній, 

сокільській, жіночій та іншого спрямування пресі, зокрема у львівських часописах 

«Діло», «Вісти з Запорожа», «Спорт» (середина 1920-х рр.), «Новий Час», «Нова Хата», 

«Сокільські Вісти» (у 1930-х рр. очолював одну зі структур редакції цього часопису), 

«Готові», «Наша Батьківщина», а також в еміграційних виданнях, наприклад, у 

«Канадійському Фармері».   

Серед друкованих праць С. Гайдучка відзначимо лише декілька:  

 

«Вільні вправи». - Львів, 1913; 

«Вправи вільноруч». - Львів, 1927; 

«Відбиванка» [волейбол]. – Львів, 1930;  

«Долівкові вправи». – Львів, 1936;  

«Пів століття сокільських видань. ― Львів, 1937. ― 53 с. 

 

У Львові п. Степан мешкав на вул. Пісковій, в будинку № 28. Помер Степан 

Гайдучок 16 березня 1976 року у Львові. Похований на Личаківському цвинтарі.  
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