
      Спорт  Галичини:  історичний  календар       

 

          28  липня 

 

 28 липня 1918 р. народився Олександр Скоцень - видатний український 

футболіст, успішний гравець українських (у Львові, містах Старого і Нового світу) та 

іноземних футбольних клубів,  тренер, арбітр, журналіст (коментатор), автор спогадів. 

 Народився у Львові. З юнацтва захопився «грою мільйонів» (футболом), вже 

1933 р. почав грати у складі новозаснованого товариства «Тризуб» (разом із братом 

Осипом), 1936 р. перейшов до футбольної команди товариства «Україна» (обидва 

колектива зі Львова), багато забивав, проявив себе справжнім патріотом, - не піддався 

на «корисливу» провокацію, зокрема відхилив пропозиції стати легіонером інших 

(польських) футбольних клубів.  

 ІІ Світова війна і події навколо неї внесли логічні корективи у спортивне, 

зокрема і футбольне життя: із приходом перших «совєтів» п. Олександр вимушено 

перейшов до московського «Динамо», а 1941 р. опинився у «Динамо» з Києва, - із цим 

українським клубом провів 5 матчів та двічі відзначився у радянській першості.  

 Під час нового етапу війни повернувся до Львова, до «України» - місцевої 

футбольної дружини, у складі якої виступав кілька років (1941-1944 рр.). У липні 1944 

р., коли наближався фронт, О. Скоцень перебрався з родиною до Словаччини (там грав 

за команду «Жиліна»), потім Австрії (де разом із братом Осипом захищав кольори 

місцевого українського колективу у Зальцбурзі), і нарешті Німеччини, де виступав у 

складі СТ (спортивного товариства) «Україна» міста Ульм у Німеччині: тут п. 

Олександру пощастило вийти на поле проти самої мюнхенської «Баварії», а в одному з 

поєдинків (матч-реванш у Мюнхені) - навіть забити гол (!), який приніс українцям з 

міста Ульм нічию у непростих умовах на полі опонента (літо 1946 р.)... 

 У кінці 1940-х рр. Олександр Скоцень також виступав у футболках 

бельгійського «Шарлеруа», та французького клубу «Ніцца», граючи і ефектно, і 

ефективно, зокрема історики спорту (Іван Яремко) згадують про унікальний і 

незабутній для галицького (і українського футболу загалом) поєдинок у середині ХХ 

ст., де легендарному італійському «Ювентусу» гол забив... львів’янин! Це Олександр 

Скоцень, у матчі (відбувся імовірно влітку 1950 р.) між «Ніццою» та «Ювентусом», 
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відправив м’яч у ворота італійців і приніс перемогу французькому клубу (2:1), за який 

на той час виступав. Тоді герою нашої історії було близько 30-ти років, і хоча на той 

час в Галичині він вже не мешкав – і для Львова, і для регіону цей спортивний епізод 

має, на наш погляд, суттєве значення...  

 Із 1950 р. п. Олександр – із сім’єю у Канаді: грав в українських футбольних 

клубах Едмонтону, Торонто, тренував, судив поєдинки, коментував матчі у місцевій 

пресі, окрім того, брав участь у просвітницькій та організаційній роботі українських 

спілок і союзів Північної Америки. 

 1991 р. був у Львові - тоді святкували 90-річчя створення спортивного 

товариства «Україна».  Автор книжки спогадів «З футболом у світ», 1-ша частина якої 

побачила світ 1992 року п.н. «Львівський «батяр» у київському «Динамо». 

  Олександр Скоцень помер 1 вересня 2003 р.   
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