
      Спорт  Галичини:  історичний  календар       

 

          19  квітня 

  

 19 квітня 1878 року – народився Хомицький Володимир ― автор першого, 

офіційного задокументованого, гола в історії львівського, галицького, і загалом 

українського та польського футболу, вчитель фізичного виховання львівських 

гімназій. 

 Знакова подія, в якій себе відзначив і назавжди себе закарбував у літописі 

футбольної України та Польщі Володимир Хомицький, сталася у Львові 14 липня 1894 

року. Це був показовий поєдинок – знайомство з тоді новим видом спорту (футболом) 

– під час Загальної крайової виставки - між польськими сокільськими командами зі 

Львова та Кракова. Герой нашої оповіді відзначився на 6 хвилині двобою (після чого 

матч було організаторами завершено через заплановані на тому ж майданчику  

руханкові виступи), увійшовши таким чином в історію. Приємно, що у додаток до 

важливості події, ще й «наші перемогли», тобто футболісти львівського сокола...    

 Володимир Хомицький народився у Львові. На момент згаданого матчу йому 

виповнилося заледве 16 років, коли був учнем другого року навчання учительської 

семінарії, яку закінчив 1898 року, після чого продовжував вчитися у Львові та Відні, 

згодом ставши учителем фізичного виховання ХІ львівської гімназії.  

 На пенсію пішов порівняно рано, у віці 50 років – за станом здоров’я. Був 

одружений, без дітей, після розлучення жив самотньо при допомозі господині Марії 

Гурської. ІІ Світову війну перечекав у Львові, військову службу не проходив через 

слабке здоров’я.  

 1946 року виїхав до Польщі, мешкав у невеличкому містечку Хоцянові (містечко 

Хоцянув знаходиться нині в межах Нижньосилезького воєводства), поблизу Легніци, 

де був штаб радянських військ у Польщі. Був доброзичливою людиною. 

 Помер 12 липня 1953 року. Похований у Хоцянові. 1988 року на його могилі 

було відновлено плиту, де створено запис про пам’ятний футбольний поєдинок 1894 

року у Львові, із підсумковими рядками: «першого гола у цьому матчі, і взагалі в 

історії польського футболу, забив Володимир Хомицький»... І додамо від себе: «... в 

історії польського та українського футболу!» 
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 Р.S. Нині, на честь події та її творця, «кожного» 14 липня у рідному для 

Володимира Хомицького Львові відзначають «День першого гола»... 
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