
      Спорт  Галичини:  історичний  календар       

 

          12  квітня 

  

 12 квітня 1931 року – у Львові вийшов 1-й номер українського журналу 

«Спортові Вісти» (1931, 1933) – ілюстрованого тижневика, згодом – двотижневика.  

Як офіційний орган Українського Спортового союзу часопис був представлений у 

ч. 16―19/20 за 1931-й рік. Упродовж усього часу виходу редакцією опікувався Карло 

Мулькевич, а відповідальними редакторами були почергово Степан Попель (1931) і 

Осип Микитович (1933). 1932 року журнал не друкувався. 

Зважаючи на те, що “спорт сьогодні ― вже не примха людей і “не діточа 

забавка”, а також на те, що ідея українського спорту “на жаль не вкорінилася ще 

глибоко” в нашому “щоденному житті”, видавці новоутвореного періодичного органу 

виявили прагнення “зрушити байдужність, збудити зацікавлення й поширити знання 

спорту серед найширших мас українського народу” (Від редакції. ― 1931. ― Ч. 1). 

 В українському контексті матеріали видання розповідали про становлення, 

керманичів (наприклад про Івана Боберського), “пульс” (звіти з регіональних і 

локальних змагань, повідомлення і замітки про розвиток і здобутки в окремих 

тіловиховних дисциплінах), “партнерів” (“Українське Фотографічне Товариство”, 

“Відродження”, та ін.) вітчизняного фізичного виховання та його розповсюдження. 

Жанрову мозаїку “Спортових Вістей” органічно доповнювали вірші (У. Кравченко, 

Я. Курдидика), поема Нарциза Лукіяновича “Вікинги” (1933. ― Ч. 11) та публіцистика 

- нариси, спогади, замальовки, фейлетони, “вражіння” очевидців та ін.   

Досягнення світового спорту на сторінках часопису представлені регулярними 

серіями повідомлень і заміток, рідше ― окремими статтями на кшталт “Спорт і 

руханка в школах Франції” (1931. ― Ч. 3). Серед теоретико-пізнавальних та науково-

популярних матеріалів, а також статей медико-профілактичної тематики варто 

відзначити такі: 1931 р. - “Дещо про купіль”, “Біг в старині”, Франка Т. “Недостачі і 

парадокси легкої атлетики”, 1933 р. - Ю. С. “Ручний мяч” тощо.  

Серед постійних авторів “Спортових Вістей” ― Е. Жарський, В. Колодій, 

А. Курдидик, М. Лазорко, Р. Ганчук, М. Небелюк, Л. Запорізький, Тарас і Богдан 

Ліськевичі, а також репортери та дописувачі з Галичини та з-за кордону - 
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Р. Левицький (Краків), Андрій Петрина (Мілан), Петро Ярицький (передплатник зі 

США), Богдан Галібей (передплатник з Ліона; Франція), окрім того - П. Бурачок 

(Броди), Я. Михалюк (Здолбунів), Л. Бачинський (Перемишль) та ін.   

Основні рубрики “Спортових Вістей”: 

“Спортове життя в краю” 

“Спортові новинки”  

“Зі шкільного спорту”  

“Спортовий гумор”  

“Нові книжки”  

“Бібліографія” ,  

“Сторінка авіятики”   

“Шахові вісти” - тематична сторінка  з підрубрикою “Поштова скринька” і 

широким змістовим спектром.  
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