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          1 червня 

 

1 червня 1925 року - у цей день у Львові українська громада провела 

«Спортовий день українських середніх шкіл». Заходи відбувались на національному 

спортивному майдані ― площі Сокола-Батька (вул. Стрийська).    

 Таке національне молодіжно-спортивне свято відбувалося не вперше, маючи 

тяглість ще з передвоєнних часів (до І Світової війни), зокрема 1913 р. влаштовувалося 

Українською академічною гімназією (далі - УАГ) у Львові. Відновлення традиції 

відбулося після виходу спеціального міністерського розпорядження.  

 У заходах 1 червня 1925 р. брали участь школярі кількох державних «заведень» 

(закладів) – УАГ, її філії та ін. Як зазначив журналіст, що висвітлював акцію, - її 

метою є пропаганда фізичного виховання не лише серед молоді («бо це вже є 

шкільним обовязком»), а й серед батьків, опікунів, і суспільства загалом, а підготовка і 

участь у такому святі «відриває молодь від байдикування і дає не лишень провести час 

корисно, але заразом вироблює в неї амбіцію боронити слави своєї школи і приучує до 

шляхетного суперництва». (Гайдучок С. Спортовий день українських середніх шкіл у 

Львові // Спорт. – 1925. – Ч. 1.).  

 Свято було належно організоване і дало змогу побачити «масу дітвори» підчас 

ігор і забав. У програмі заходів - «година шкільної руханки», легкоатлетичні змагання 

(біг на короткі дистанції, стрибки у висоту та ін.) й демонстровані учнями «добувач» 

(футбол) та «пориванка» (гандбол). Свідок подій (журналіст) відзначив «добру 

техніку» юних футболістів, «доволі добрі» результати бігунів і стрибунів (хоча 

передвоєнний стрибок у висоту (1. 52 м; 1913 р.) одного з учнів VII класу так і не був 

«побитий»), а також висловив побажання у подальшому призначати арбітрами 

(зокрема, у турнірах з легкої атлетики) осіб із поза педагогічного корпусу (не вчителів 

руханки) – щоб учні не підозрювали імовірність упередженого суддівства…  

 Загалом серед молоді спортивне свято у Львові залишило дуже гарні враження, а 

серед журналістів та функціонерів – надію на продовження за рік…     
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