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Анотація. В статті представлено матеріал про особливості зародження та розвитку хокею у місті Львові. 
Подано хронологію проведення чемпіонатів львівської округи з хокею у 30-і роки ХХ століття та виступи 
кращих львівських команд в чемпіонатах Польщі й у міжнародних матчах. Представлено результати 
виступів львівських хокейних команд «Погонь», «Чарні», «Україна», «Лехія», «Гасмонея» та ін. Висвітлено 
спортивні успіхи кращих хокеїстів краю, таких як: Сабінський, Мауер, Ствожинський, В. Кухар, 
Соколовський, Скрипій, Бучацький, Дицьо, брати Труші та ін. 
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ХХ століття. 
Аннотация. Соломонко Василий. Из истории львовского хоккея. В статье подано материал об 
особенностях зарождения и развития хоккея в городе Львове. Раскрыто хронологию проведения 
чемпионатов львовского округа по хоккею с шайбой в 30-ые годы ХХ столетия и в международных матчах. 
Представлено результаты выступлений львовских хоккейных команд «Погонь», «Чарни», «Украина», 
«Лехия», «Гасмонея» и др. Описано спортивные успехи лучших хоккеистов региона, таких как: Сабинский, 
Мауер, Ствожинский, В. Кухар, Соколовский, Скрыпий, Бучацкий, Дыцьо, братья Трушы и др. 
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Annotation. Solomonko Vasyl. From a history of the Lvov hockey. In a paper it is sent a stuff about habits of 
germing and development of hockey in the city of Lvov. It is opened chronology of holding of championships of the 
Lvov district on ice hockey in 30-s' years of the XX century and in the international matches. It presents results of 
performances of the Lvov hockey teams of "Pogon'", "Charni", "Ukraine", "Lehiya", "Gasmoneya", etc. It is 
circumscribed sports successes of the best hockey players of region, such as: Sabinskiy, Mauer, Stvozhinskiy, V. 
Kuhar, Sokolovskiy, Skrypiy, Buchatskiy, Dyts'o, Trushy brothers, etc. 
Keywords: hockey, hockey players, sports club, hockey team, international match, Lvov, 30th years of XX century. 
 
 

Вступ.  
Сьогодні в Україні спостерігається активізація розвитку хокею з шайбою. Багато фахівців та 

керівників спортивного руху чимало уваги приділяють історичним аспектам розвитку цієї гри в Україні. 
Важливою складовою розвитку українського хокею залишаються західноукраїнські землі. В науково-
методичній літературі бракує матеріалів з історії зародження та розвитку вітчизняного хокею. Відзначимо у 
цьому ракурсі тільки поодинокі праці Вацеби О., Ноги О., Садовник О., Паука О., Яремка І. та інших 
дослідників [1-5]. 

Формулювання цілей роботи.  
Метою нашого дослідження було проаналізувати особливості розвитку хокею у Львові в 20-30-х 

роках ХХ століття. 
Методи дослідження.  
Нами проаналізовано літературні джерела; енциклопедичні видання; львівські періодичні видання 

20-30-х років ХХ століття. 
Результати дослідження.  
У Львові на початку XX століття створюються спортивні організації та клуби, які почали розвивати 

різні види спорту в гімназіях та реальних школах. 
Вже у 1900 році в «Газеті спортовій», «Слові польськім», «Віку новім», а у 1905 році і у виданнях 

«Товариства забав народу і молоді» знаходимо коротку хроніку, в якій повідомляється, що перший 
хокейний матч відбувся в 15 січня 1905 року, проведений товариством «Чарні», яке раніше називалося 
«Слава». Іншої інформації, яка б підтвердила, що у Львові окрім «Чарні» ще хтось грав у хокей, знайти не 
вдалося. Навіть прізвища учасників першого матчу не публікувалися.  

У своїх спогадах професор Рудольф Вацек, професор Тадеуш Дронгєвич, Маріан Коб’як та доктор 
Станіслав Полякевич говорять, події з часом забуваються, але старанне відродження і збереження історичної 
правди ми вважаємо своїм обов’язком.  

Цікаво підкреслити, що з 8 по 20 грудня 1909 року спортивний клуб «Погонь» провів дискусію з 
видів спорту, які культивувало товариство. У дискусії взяли участь як львівські так і запрошені фахівці. 
Обговорення з хокею провів М. Кавецький. Але створення хокейних команд почалося тільки у 1925 році. 

Отже 25 січня 1925 року на ставі Світязі відбулася хокейна зустріч між львівськими командами 
«Лехія» та «Чарні». Перемогу з рахунком 2:1 здобула «Лехія». Судив матч Більор. Як засвідчують засоби 
масової інформації, команди грали на рідкість примітивно. Після цього матчу наступила тривала перерва.  

В грудні 1925 року відбулася конференція, на якій було створено Львівський окружний союз 
хокеїстів й обрано керівництво союзу у складі: голова – Тігер («Лехія»), заступник голови – Стшелецький 
(«Чарні»), секретар – Радлєр («Гасмонея»), скарбник – Тускі («Погонь»). В конференції брали участь 
делегати від клубів: «Погонь», «Чарні», «Лехія», «Гасмонея», «Спарта» та АЗС.  



В цей час активізує свою діяльність і СТ «Україна». З метою залучення до занять спортом голова 
товариства С.Слезак у 1925 році запропонував змінити 15 параграфів Статуту товариства, який обмежував 
вступ до товариства особам, які не були учнями навчальних закладів. Він дав можливість займатися спортом 
в СТ «Україна» усім бажаючим. С. Слезак одночасно поставив питання про створення при спортивному 
товаристві секції з гаківки (галицька назва хокею), яку здійснив Орест Радловський. Однак секцію хокею 
створено в СТ «Україна» створено значно пізніше, ніж в польських та єврейських спортивних клубах. 
Голова товариства М. Лазорко пише, що це пов’язано з тим, «що від наших та чужих педагогів часто 
доводилось чути, що теперішній спорт впливає на шкільну молодь не корисно, оскільки вона переймається 
спортом цілою душею і через те не цікавиться наукою і тому осягає в ній дуже слабі поступи. Однак, варто 
підкреслити, що мені доводилось зустрічати людей, які мали інший погляд на справу руханки і зокрема 
спорту». У відповідь на такий закид І. Боберський у 1936 році пише: «Дружини копаного м’яча, гаківки та 
ставки (безболу) мають мірятися з дружинами других клубів і притягувати українську молодь до співбігу з 
молоддю других народів». 

Хокеїст СТ «України» та збірної команди міста Львова Роман Дицьо стверджував, що «секція 
гаківки на леді має за собою довгі літа, традиції та існує майже з самих початків відродження товариства 
після світової війни. Це єдиний вид спорту, який після копаного м’яча розвивається у нас дуже швидко, 
охоплюючи маси молодих спортсменів і зумів швидко зацікавити широкі кола глядачів і здобути симпатії у 
членів спортивного товариства. У нашому краю цей вид спорту є зимовим, прийшов до нас після світової 
війни зі заходу і на той час був мало відомим населенню нашого краю. Запізнило з його розвитком і СТ 
«Україна»». 

Хокейна секція СТ «Україна» активно функціонувала впродовж 7 років під керівництвом 
О. Радловського та С. Конашевича. Саме Радловський першим оцінив виховне значення цього виду спорту і 
тому вирішив дати змогу багатьом спортсменам у зимові місяці розвивати ще один вид спорту, який тісно 
споріднений з футболом, оскільки багато в чому ці два види подібні.  

Найбільшою перешкодою в організації секції була нестача коштів. Адже хокей значно дорожчий від 
футболу або інших видів спорту. Фінансову підтримку секція хокею одержувала від окремих громадян та 
чисельних установ, без чого вона б не проіснувала жодного дня. Отже О. Радловському вдалося створити 
необхідний фонд та зібрати в секцію хокею практично усіх українців, які грали в польських клубах.  

При польських спортивних товариствах секції з хокею у Львові почали активно створюватися у 
1925 році. 

Відомо, що батьківщиною хокею є Канада, де цей вид спорту вже в той час був дуже популярним. 
Там його називають національним видом спорту. У нас відсутні штучні льодові майданчики і тому хокейний 
сезон у нас триває кілька місяців й залежить від умов зими. Існує мало видів спорту, які би так швидко 
поширювалися серед молоді. Про виховні вартості хокею найкраще свідчить те, що він став найбільшим 
конкурентом футболу. Хокей всередині 20-х років минулого століття обійшов майже всі навчальні заклади 
Львова. Вважалося за честь і обов’язок мати в школі власну дружину з гаківки.  

20 грудня 1925 року проведено перший чемпіонат міста Львова, в якому брали участь клуби 
«Погонь», «Лехія», «Чарні», «Гасмонея», Спарта», АЗС та ЛТЛ. Чемпіонський титул здобула «Погонь», яка 
не втратила жодного очка.  

У 1925 році створено Львівський окружний союз хокеїстів. Вже у січні 1926 року новостворений 
союз провів перший чемпіонат округи, в якому брало участь 8 команд, розподілених на 2 групи. До першої 
групи увійшли команди: АЗС, «Лехія», «Погонь» та «Спарта». До другої – «Чарні», «Дрор», «Гасмонея» та 
ЛТЛ.  

В першій групі перемогу у всіх здобула команда «Погонь» з загальним рахунком 16:1. В другій 
підгрупі перемогла команда «Чарні». Фінальний матч за чемпіонський титул відбувся 10 лютого, в якому 
перемогу з рахунком 3:1 здобула «Погонь». Варто зауважити, що у складі команди переможця грало тільки 
6 хокеїстів, і, як засвідчує преса, гравці діяли на майданчику примітивно. Першими чемпіонами міста 
Львова стали: Ванчицький, Мауер, Ствожинський, Ціммер, Вацек та Збишек Кухар. 

В сезоні 1927 року ігри в хокей розпочалися із запізненням. У зв’язку із м’якою зимою довелося 
очікувати морозів. 

Наступний чемпіонат Львова розпочався 9 січня і в ньому взяли участь вже тільки 6 команд. Це: 
«Погонь», «Чарні», «Лехія», «АЗС», «Гасмонея» та «Дрор». Під час чемпіонату команда «Дрор» 
відмовилася від подальшої участі в змаганнях. Тут команда «Погонь» була поза конкуренцією. Вона здобула 
перемогу з загальним рахунком забитих та пропущених шайб 55:1. Гравець «Погоні» Вацлав Кухар у складі 
збірної Польщі брав участь в чемпіонаті Європи, що відбувався у Відні. Рекордний результат у чемпіонаті 
Львова було зафіксовано у грі між командами «Погонь» та «АЗС» - 23:0, а зустріч між командами «Погонь» 
та «Чарні» було перервано при рахунку 2:0 на користь «Погоні», а команді «Чарні» зараховано поразку з 
рахунком 5:0.  

Важливою подією 1926 року був приїзд до Львова команди «Варшавського товариства лижників». 
Гості перемогли збірну команду Львова, створену із клубів «АЗС» та «ЛТЛ» з рахунком 8:1; команду «ЛТЛ» 
з рахунком 2:0, а команда «Погонь» перемогла варшав’ян з рахунком 1:0 й зовсім не поступалася класом гри 
столичному клубу. 



Редакція газети «Дзеннік львівський» в лютому зорганізувала турнір з хокею серед 4-ох кращих 
команд міста. Команда «Погонь» стала переможцем, маючи повну перевагу в класі гри над своїми 
суперниками. Друге місце посіла команда «ЛТЛ». 

Перший чемпіонат Польщі з хокею відбувся 21-22 лютого 1927 року в Закопане, учасниками якого 
були переможці 6 окружних хокейних союзів. Варшаву в чемпіонаті представляв клуб «АЗС», Познань – 
«Клуб лижників», Краківський окружний союз – «Краковія», Львівський окружний союз – «Погонь», 
Поморський союз – «ТКС» та друга команда столиці «ВТЛ». Титул чемпіона Польщі здобув клуб «АЗС», 
який мав відчутну перевагу над рештою суперників. На шляху до кращих результатів команди «Погонь» в 
чемпіонаті, на думку керівництва клубу стала відсутність належного екіпірування та достатньої швидкості 
ковзання гравців. 

В цей період хокей у Львові розвивався бурхливо. Клуби починають створювати вже по дві 
команди. Проводяться зустрічі з хокеїстами інших міст. Зростає і майстерність гравців. Адже в чемпіонаті 
Львівської округи здобула «Погонь», яка за весь турнір пропустила у свої ворота тільки одну шайбу. 

Після закінчення чемпіонату Львова «Погонь» бере участь в чемпіонаті Польщі, а друга команда 
клубу - в чемпіонаті Львівського окружного союзу в класі «Б», яка також стає переможцем. 

В чемпіонаті Польщі «Погонь» посіла тільки четверте місце, але три її гравці стали кандидатами до 
олімпійської збірної. Серед них: Мауер, Ствожинський та Вацек Кухар. 

Газета «Дзеннік польський» проводить щорічний турнір з хокею, в якому беруть участь всі провідні 
команди міста Львова. Команда «Погонь» поки що є постійним переможцем цього турніру.  

У сезоні 1928-29 рр. «Погонь» досягає найкращих результатів за всю історію свого існування. 
Здобуває перемогу в чемпіонаті Львова, а в чемпіонаті Польщі стає найкраще збалансованою командою і 
здобуває титул віце-чемпіона.  

Після закінчення чемпіонату Польщі «Погонь» бере участь у міжнародному турнірі, який 
проводився у підгрупах. Так, у першій групі виступали дві команди «АЗС»-Варшава, «ТІМ»-Відень» та ще 
дві польські команди. В другій підгрупі боротьбу за вихід фіналу вели «БКЕ»-Будапешт, та дві львівські 
команди «Лехія» і «Погонь». З першої підгрупи до фіналу увійшли команди «АЗС»-Варшава та «ТІМ»-
Відень. З другої - «БКЕ»-Будапешт і «Погонь»-Львів. «Погонь» поступилася угорцям, але перемогла 
«Лехію». В матчі за третє місце львів’яни зіграли внічию з командою «ТІМ»-Відень» і розділили між собою 
3-4 місце.  

Після завершення цього міжнародного турніру збірна Польщі виїхала до міста Гарміш-
Партенкірхен для підготовки участі в чемпіонаті Європи, який проводився у Будапешті. У складі збірної 
було двоє львів’ян – А. Мауер та В. Кухар.  

Команда «Погонь» бере участь в ювілейному турнірі «Лехії» на кубок Господарського крайового 
банку без згаданих гравців і посідає тільки друге місце. 

Хокеїсти СТ «Україна» свою першу зустріч провели з командою «Гасмонея», яка вже три роки 
культивувала цей вид спорту, але зазнала поразки 0:2. Свою спортивну кар’єру хокеїсти СТ «Україна» 
змушені були розпочинати з найнижчого класу Львівського округу, тобто з класу «Б», де титул переможця 
виборювало 6 команд. За команду виступали: воротар Скрипій, захисники Ліщинський та Грещук, 
нападники Мирон Труш, Дицьо та Петрів, запасними гравцями були Кобзяр, Дмитерко та Мороз. У такому 
складі команда провела 8 зустрічей, з яких у 4-ох одержала перемогу, в 3-ох зазнала поразку та один матч 
закінчився нічиєю. Такий результат команди у першому сезоні можна вважати успішним.  

Починаючи з1930 року хокеїстам СТ «України» довелося протистояти досвідченим командам як 
«Гасмонея», «Лехія», «Чарні», «Погонь», «Львів’янка» та іншими.  

В тому ж 1930 році хокеїсти Львова вдруге стали срібними призерами чемпіонату Польщі, що той 
час було одним із кращих показників серед усіх видів спорту. 

Збірна команда Львова виїжджає на турнір до Австрії та Чехословаччини. Для львів’ян ця поїздка 
видалася невдалою. Поразка від австрійської команди «Пецлендорф» з рахунком 0:10. В матчі з командою 
«Вінер Еслевфверейн»-Відень було зафіксовано нічию 2:2, а також перемогу над командою «Готчач ЕВ» з 
рахунком 4:1. В Чехословаччині львів’яни програли команді Опава з рахунком 5:1. Склад збірної команди у 
зарубіжному турне був таким: з «Погоні» Ствожинський, Мауер, Вацлав Кухар, Ціммер, Яловіц, Вайсберг; з 
«Лехії» Соколовський та Курчак; з «ЛТЛ» Сабінський.  

Після повернення з турне «Погонь» бере участь у міжнародному турнірі в Криниці, де посідає 
останнє місце.  

В середині січня припинила своє існування хокейна секція «Львівського товариства лижників», 
гравці якої перейшли до інших команд. До «Погоні» перейшли Сабінський, Гемерлінг та Копчинський; до 
команди «Чарні» Трошке та Яловіц, а до СТ «Україна» Дицьо.  

У зв’язку з виїздом національної збірної Польщі в Давос на чемпіонат світу, в чемпіонаті 
Львівського округу зроблено перерву, оскільки в складі збірної на чемпіонат світу виїхали львів’яни 
Сабінський, Вацлав Кухар, Вайсберг. 

Після повернення з чемпіонату світу продовжується чемпіонат округу. В результаті «Погонь» вп’яте 
стає чемпіоном, а в чемпіонаті Польщі посідає друге місце. 

Хокейний сезон 1930-31 років відбувався під знаком чемпіонату світу й Європи. Обидва чемпіонати 
відбулися в Криниці (Польща) в лютому 1931 року. 



В розпорядженні Польщі як організатора чемпіонатів залишалося кілька місяців для підготовки до 
цієї великої спортивної події. На випадок несприятливої погоди в грудні 1930 року було відкрито штучний 
хокейний майданчик, що давало можливості продовжити тривалість сезону незалежно від метеорологічних 
умов. 

В 1931 році секція хокею СТ «Україна» вперше досягла неабиякого успіху. У важкій боротьбі 
команда стає переможцем класу «Б» і переходить до найвищого класу львівського округу, де виступали 
найкращі команди. За цей сезон хокеїсти провели 15 зустрічей, з яких у 8-ми перемогли, в 5-ти зазнали 
поразки і 2-і завершили унічию. «Україна» демонструє високе ігрове мистецтво у календарних та 
товариських матчах. Команда бере участь в іграх за Срібний кубок, де довелося змагатися із сильними 
командами, але очікуваного успіху не досягла. 

Сезон 1931-32 років виявився періодом найкращих досягнень хокеїстів СТ «Україна», здобутих на 
льодових майданчиках над польськими командами, які в той час належали до команд екстра-класу. Перший 
рік перебування СТ «України» серед команд вищого класу Львівської округи підтвердив, що здобутий успіх 
невипадковий. Вже у перших товариських іграх з «Погонню», у складі якої виступали чотири гравці 
олімпійської збірної Польщі. Хокеїсти СТ «України» у важкій, рівній боротьбі поступилася з рахунком 0:2, а 
в чемпіонаті округи перемогли з рахунком 2:1, що стало неочікуваним не тільки для вболівальників 
«Погоні», а й інших суперників. Команду почали поважати. Гравці «України» проявляли неабиякі амбіції, 
віддаючи усі сили і майстерність у кожній грі. В цьому році гравці СТ «Україна» провели 18 ігор у Львові та 
провінції. 

Вперше в історії галицького спорту СТ «Україна» виїхала на першу міжнародну зустріч в м. 
Чернівці (тодішня Румунія). Тут львів’яни провели три зустрічі. 30 січня 1932 року вони здобули 
переконливу перемогу над господарями – командою українського товариства «Довбуш» з рахунком 7:0. 31 
січня 1932 року – перемога над командою «Маккабі» 2:0 і 1 лютого 1932 року – поразка від команди 
«Драгош воде» з рахунком 0:1.  

Зрозуміло, що гравців команди СТ «Україна», як це часто буває, не оминули перепади в стані 
спортивної форми. Зима 1932-33 років видалася для команди невдалою. Рівень гри понизився, відвернулося 
й спортивне щастя, що іноді у спортивних змаганнях відіграє важливу, а іноді й вирішальну роль. 
Керівництво клубу дійшло висновку, що причиною відчутного спаду в якості гри була коротка і нестійка 
зима, яка ускладнювала можливість якісного проведення тренувального процесу і зумовлювала невелику 
кількість проведених матчів, а особливо відсутністю у команді достойного резерву, що є основою для будь-
якої команди. Саме тому кінцевий результат сезону був невтішним, оскільки в 9-ти матчах СТ «Україна» в 
6-ти зустрічах зазнала поразки і тільки у 2-ох одержала перемогу, а в одній зіграла внічию. В підсумку 
команда посіла передостаннє місце, що врятувало команду від пониження в класі. Цей рік переконав 
керівництво хокейної секції про необхідність створення нової, молодої команди, без чого рівень гри 
підвищити не вдасться.  

В першій половині січня 1931 року гостями Львова були хокеїсти Румунії та австрійського міста 
Клягенфурта, з якими львів’яни провели кілька товариських ігор.  

Після чемпіонату світу в змаганнях Львівської округи «Погонь» неочікувано посідає третє місце, що 
позбавило її права брати участь у чемпіонаті Польщі. Однак у зв’язку із відмовою столичної «Погоні», до 
участі в чемпіонаті була допущена львівська «Погонь», але програвши у фіналі всі зустрічі, команда посіла 
четверте місце.  

16 лютого 1932 року у Львові відбувся матч між командами Кракова та Львова на приз однієї 
львівської газети, де господарі несподівано програли з рахунком 2:0.  

В чемпіонаті Львова серед команд класу «Б» перше місце здобула команда СТ «Україна», а друге – 
команда «Львів’янка».  

У 1932 році в м. Лейк-Плесіді (США) відбулися чергові зимові Олімпійські Ігри, де у складі збірної 
команди Польщі виступали львів’яни Соколовський, Сабінський та Мауер. Під час підготовки до 
олімпійського турніру Сабінський та Мауер в комбінованому складі команди Львова піж егідою клубу 
«Лехія» виїздили до Берліну й там перемогли команду «Бранденбург» (6:0); «Берлінер Шлітехуг» (1:0) та 
«Троппауер Ейслафт Ферайн» (1:0). 

У другій половині січня збірна Польщі виїхала до Лейк-Плесіду. В її складі й три хокеїсти Львова: 
Сабінський та Мауер з «Погоні» і Соколовський з «Лехії». Крім участі в олімпійському турнірі збірна 
Польщі об’їхала чимало міст США (Нью-Йорк, Чикаго, Детрой, Бостон, Міннеаполіс, Балтимор, Провіденс, 
Нью-Хевен), де були прийняті польською діаспорою.  

На період проведення зимових Олімпійських ігор чемпіонат округів було не тільки призупинено, 
але й не завершено. «Погонь» розпочала сезон перемогою у кваліфікаційному матчі над «Україною» з 
рахунком 2:0. В турнірі відкриття сезону, організованого командою «ЛТЛ», брали участь «Погонь», 
«Чарні», «Україна», «Лехія». Переможцем турніру стала команда «Погоні». В чемпіонаті округу «Погонь» 
перемогла «Україну» з рахунком 5:0. Матч з «Лехією» закінчився з рахунком 1:1, однак у подальшому 
чемпіонат було припинено. 

Кінець сезону виявився цікавим для уболівальників. У Львові гостювала команда «Краковія»-
Краків, «Маккабі» та «КТГ». Команда «Погоні» виїжджала до Кракова, Чернівців, Рави Руської, Тернополя, 
де у всіх зустрічах одержала перемоги. 



Сезон 1933 року розпочався участю «Погоні» у міжнародному турнірі в м. Закопане, де брали 
участь команди «АЗС» (Познань), «Лехія» (Варшава) та «Вінер Ейшгауферайн» (Відень). Львівська 
«Погонь» виявилася в цьому турнірі другою, після команди Відня. 

В першій половині січня розпочався чемпіонат Львівської округи, який «Погонь» завершила без 
втрати очок.  

В кубку «Лехії» відбулося два матчі, де «Погонь» перемогла «ЛТЗ» та «АЗС». Однак у зв’язку з 
початком чемпіонату Польщі та несприятливими атмосферними умовами турнір не завершився.  

З 1 до 6 лютого 1933 року чемпіонат Польщі відбувся в м. Криниці. Змагання відбувалися у двох 
підгрупах. До фіналу виходило по дві команди – переможці з кожної підгрупи. У першій підгрупі виступали: 
«Погонь»-Львів, «АЗС»-Варшава, «Сокіл»-Краків та «Огніско»-Вільно. У другій підгрупі виступали: 
«Лехія»-Варшава, «АЗС»-Познань та «ЛКС»-Лодзь.  

До фіналу увійшли «Погонь»-Львів, «АЗС»-Варшава, «Лехія»-Варшава та «АЗС»-Познань. У 
зв’язку з різкою відлигою чемпіонат не закінчився. Польський хокейний союз призначив провести змагання 
у Варшаві, однак столиця гарантій на збереження льоду не давала і тому змагання довелося провести в 
Катовіцах. У півфіналі «Погонь» перемогла «АЗС»-Познань з рахунком 2:0, а «Лехія»потрапила до фіналу 
без гри, оскільки «АЗС»-Варшава на гру не з’явилася.  

Перший фінальний матч за звання чемпіона Польщі розіграно в ніч з 12 на 13 березня о 1 годині 30 
хвилин, який завершився з рахунком 1:1. Три додаткові періоди переможця не виявили і матч закінчився о 4 
годині 10 хвилин ранку. Цей своєрідний фінал назавжди залишився в пам’яті учасників гри. Два фінальні 
матчі залишилися не розіграними. Польський хокейний союз визнав чемпіонами Польщі двох фіналістів: 
«Погонь»-Львів та «Лехію»-Варшава. 

На чемпіонаті світу в Празі у складі збірної команди Польщі виступив львів’янин Сабінський з 
«Погоні».  

В сезоні 1933-34 років, хоча зима й видалася короткою і що стало перешкодою в досягненні 
запланованих результатів командою СТ «Україна», однак молоді гравці додали в гру команди енергію і 
завзяття, яких не вистачало, а на декількох турнірах навіть перевершили ветеранів.  

З метою створення надійного резерву, довелося вести пошук молодих хокеїстів серед учнів середніх 
шкіл. Ними опікувалися Р. Дицьо та Ю. Ліщинський. Вже в тому сезоні омолоджений склад «України» 
досяг несподівано високих результатів. У складних іграх чемпіонату команда посіла четверте місце, 
залишаючи позаду відомі колективи «АЗС», «Креси»-Тернопіль. А з третім призером чемпіонату Польщі, 
командою «Чарні» програє з рахунком 3:1.  

Після здобуття «Погонню» звання чемпіона Польщі в 1933 році керівництво сподівалося, що 
спортивний результат хокеїстів буде підтримуватися й надалі. Однак вже наступний сезон виявився значно 
гіршим. Причиною спаду спортивної форми гравців було те, що між іграми чемпіонату округу та чемпіонату 
Польщі необхідної перерви для відновлення гравців не було.  

Вже в грудні «Погонь» зазнала поразки в іграх чемпіонату округу і практично втратила можливість 
боротися за звання чемпіона Львова та округи, тим більше, що «Чарні»втратила в цих змаганнях тільки одно 
очко. В кінцевій класифікації команд класу «А» Львівського округу «Погонь» опинилася тільки другою 
після команди «Чарні», але випередила «Лехію», «Україну», «АЗС» та «Гасмонею». 

В другій половині січня почалися відбіркові ігри чемпіонату Польщі. «Погонь» зустрілася з 
чемпіоном Польщі «АЗС». Команда «АЗС» здобула перемогу на власному майданчику і в гостях. Це був 
перший випадок в чемпіонатах Польщі, коли «Погонь» не потрапила до фіналу.  

Сезон 1934-35 років тривав тільки кілька тижнів. Тепла зима дозволила провести не більше 10 
матчів, з яких СТ «Україна» в 6-ти іграх зазнала поразки, одна гра завершилася перемогою і три – нічиєю. 
Основний склад»України» був таким: Скрипій, Лисяк, Дицьо, Ліщинський, Магаляс, Бубела, Бучацький, 
Марковський, Маринець, Проць. В молодшій команді грали: Цимбалістий, Калинюк, Макогін, 
Завадовський, Дицьо II, Бубела I.  

Команда СТ «Україна» проіснувала до 1939 року й у багатьох її гравців залишаться найкращі 
спогади про ті роки. Адже вони були першими українськими хокеїстами, які впродовж тривалого часу 
прославляли СТ «Україна», захищаючи славу і честь українського спорту в умовах панської Польщі.  

Варто зазначити ім’я С. Конашевича – засновника хокейної секції СТ «Україна», воротаря Скрипія, 
найкращого гравця не тільки «України», але й Львова. Загалом М. Скрипій у складі збірної Львова грав 
проти команд Відня, Кракова та багатьох інших міст. 

У 1935 році для хокейної секції було збудовано майданчик на Цитаделі, на що було витрачено 
чимало коштів, особливо для освітлення, для облаштування трибун. Львів ставав єдиним хокейним центром 
Галичини, оскільки в інших містах все залишалося без змін. В місті проводилися усі матчі, в тому числі 
першості Польщі. Бували періоди, коли гра «Погоні» нагадувала її кращі часи, після чого знову наступав 
спад спортивної форми, що позначалося на кінцевому результаті. Лідер польського хокею посів у цьому 
сезоні тільки третє місце в чемпіонаті Львівської округи. Особливу увагу було приділено роботі з молоддю, 
яка мала прийти на зміну ветеранам.  

Жеребкування участі в чемпіонаті Польщі виявилося для львів’ян фатальним. «Погонь» потрапила 
на кандидата на чемпіонський титул – команду «Краковія»-Краків. Львів’яни програли цій команді з 
рахунком 4:1. матч-реванш виявився одним із найкращих у сезоні. Гравці «Погоні» перебували у найкращій 



спортивній формі, але три шайби пропущені в Кракові закрили подальший прохід до наступного етапу 
чемпіонату Польщі. Домашня гра закінчилась тільки нічийним результатом.  

В чемпіонаті львівської округи переможцем стала команда «Чарні». На наступних позиціях 
опинилися: «Лехія», «Погонь», «Україна», «АЗС», а останнє місце посіла команда «Креси»-Тернопіль.  

Збірна Львова зустрічалася з віденською командою «Вінерлауфвенер», яка й перемогла господарів з 
рахунком 4:2. 

Клуб «Погонь», реалізовуючи свої плани розвитку хокею збудував у 1936 році на вулиці 
Шимановичів у Львові власний майданчик розміром 62 х 31 м. Майданчик мав електроосвітлення, трибуни 
на 1000 глядачів та роздягальні, пристосовані для користування взимку. Однак програму подальшої 
розбудови вдалося реалізувати тільки частково. Зима виявилася теплою й дуже несприятливою для хокею.  

Погода стала причиною й для переносу термінів проведення Олімпійських Ігор 1936 року, не 
відбувся і чемпіонат Польщі та львівської округи. Хокеїстам вдалося провести тільки чотири товариські 
матчі підчас кількох морозних днів лютого. Зустріч збірних команд міст Варшави та Львова була проведена 
25 лютого і закінчилася перемогою львів’ян з рахунком 3:0. Зазначимо, що в складі олімпійської збірної 
Польщі було троє львівських хокеїстів: Ступницький, Лемішко, Соколовський. 

З великим розумінням у Львові була сприйнята ініціатива хокейної секції «України» щодо надання 
допомоги хокейним командам середніх шкіл.  

У наступному 1937 році надзвичайно м’яка зима дозволила провести тільки кілька матчів. В 
чемпіонаті Львівської округи «Погонь» посіла третє місце. В чемпіонаті команда двічі зазнала поразок від 
«Краковії» і вибула з подальшого розіграшу.  

Збірна Львова встигла провести зустріч з «БКЕ»-Будапешт та товариські ігри з командами «Чарні» 
та «Лехія».  

У 1938 році львівський хокей знову виявився залежним від атмосферних змін, які знову не були 
сприятливими для хокею. Тому львіські хокеїсти обмежилися розіграшем чемпіонату округу і кількома 
товариськими зустрічами, серед яких на увагу заслуговує традиційний виїзд до Чернівців. В окружному 
чемпіонаті місця між командами розподілилися так: «Чарні», «Україна», «Погонь», «Лехія» та «АЗС». 
Таким чином, постійний учасник чемпіонату Польщі команда «Погонь» не пройшла кваліфікаційний турнір 
чемпіонату округу.  

1939 рік – це рік розпаду Польщі. Вже в умовах радянської влади в Галичині утворилися нові, з 
незвичними назвами, команди. Змінилися ц умови проведення змагань. Розпочалася нова історія львівського 
хокею. 

В радянський період знаними були хокейні команди: «Спартак» (у складі якої наприкінці 40-х – на 
початку 50-х років виступали: Дицьо, Р. Труш, Г. Гаврась, Геллер, Нирко та ін.); «Локомотив» (у складі 
команди: Р. Газда, К. Мікльош, Бубела, Гончаров та ін.); «СКІФ» (у складі команди А. Музикантов, 
Є. Шпаргало, Фірський та ін.); «Політехнічний інститут» (у складі команди: В. Ханенко, Кунинець та ін.); 
«СКА» (в складі команди: В. Чуріков, Галбміліон та інші футбольні гравці; керував командою майор 
Дмітрієв); «Динамо», гравці якої відзначалися майстерним ковзанням на льоду.  

В багатьох районах Львівської області також існували команди, зокрема в Дрогобичі, Червонограді. 
Хокейні майданчики облаштовувалися на «Медику», «Динамо»та на Цитаделі. Штучний льодовий 
майданчик було збудовано в Новому Роздолі.  

Висновки. 
Вважаємо, що в 20-30-і роки ХХ століття хокей був одним із найпопулярніших видів спорту, який 

користувався підтримкою уболівальників та спортивних товариств. До найкращих хокейних команд, які 
здобували чималі успіхи в щорічних чемпіонатах Польщі та у низці міжнародних зустрічей відносилися 
львівські команди «Погонь», «Чарні», «Україна», «Лехія», «Гасмонея» та ін. Хокейні команди утворювалися 
за національною ознакою гравців. Серед найкращих хокеїстів цього періоду варто відзначити гравців, які 
мали досвід міжнародних виступів: Сабінський, Мауер, Ствожинський, В. Кухар, Соколовський, Скрипій, 
Бучацький, Дицьо, брати Труші та ін.  

Перспективи подальших досліджень.  
Вважаємо тематику історичного розвитку хокею в Україні однією із перспективних тем, яка 

потребує подальших наукових пошуків щодо окремих видатних гравців, тренерів та організаторів, хокею, 
щодо розвитку хокею в радянський період та в інших містах та регіонах України. 
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