
      Спорт  Галичини:  історичний  календар       

 

          12 червня 

 

 12 червня 1925 року побачив світ 1-й номер часопису «Спорт» (1925―1926). 

Серед видавців журналу - Український Спортовий Союз, серед редакторів - Василь 

Решетилович (1925) та Іван Волинець. Редакція та адміністрація містились у Львові на 

вул. Руській.   

Часопис, представлений у вихідних даних як “журнал присвячений усім ділянкам 

спорту”, призначався для пропагування національного фізичного виховання, 

активізації спортивного руху, ознайомлення із теоретичними основами низки 

дисциплін та висвітлення відповідних заходів у вітчизняному і світовому контексті. 

На сторінках періодичного видання висвітлювалися різного роду і рангу 

українські фізкультурні заходи в Галичині (Львів, Коломия) та за її межами, 

акцентувалися змагання як серед чоловіків, так і серед жінок, як в ігрових (гандбол, 

баскетбол, футбол), так і неігрових видах спорту (легка атлетика та ін.), і в 

«сучасному» (на той час), й в історичному (наприклад у статті “З давньої історії 

українського спорту” (1925. ― Ч. 2) аспектах.  

За межами Галичини можливості служби інформації “Спорту” визначалися не в 

останню чергу міжнародною політикою. Скажімо, якщо “Спортове життя українського 

студенства за кордоном” (назва замітки про події у Чехії і Австрії; 1926. ― Ч. 1) для 

вітчизняного репортера виглядало відносно прозорим, то “Спорт на Радянській 

Україні” (1926. ― Ч. 1) в цьому сенсі був майже закритим для дослідницького «ока», і 

відомості могли хіба що передруковуватися з відносно надійних радянських джерел, 

скажімо з  “Харківських Вістей”.  

Актуальними для журналістів були найважливіші епізоди і явища іноземного 

спорту, наприклад, змагання з різних дисциплін, спортивні конгреси, особи відомих 

атлетів та світові рекорди. 

На шпальтах спортивного журналу рекламувалися фотоательє “Спорт” (його 

світлинами прикрашені сторінки), книгарня НТШ, щоденник “Новий Час”, 

публікувалися повідомлення Українського Спортового Союзу (до своїх осередків, 
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спортсменів та зацікавлених), анонсувались окремі акції, скажімо “Запоріжські 

Ігрища”.  

Основні рубрики часопису «Спорт»: “Огляд заграничного спорту”, “Огляд 

польського спорту”, “З життя клюбів”. Серед авторів видання ― С. Гайдучок 

(псевдонім Blue boy), К. Мулькевич, П. Франко, В. Стоцький та ін.   

Часопис «Спорт», останнє число якого датоване 23-м травня 1926 р., став першим 

міжвоєнним спортивним журналом українців Галичини. 
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