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Побlдним походом fl(ОДИПИ У. С. С. з Кар-
пат НІ допи. РосІйська aplIМI, заrрожена окрипен-
Н5ІМвІд заходу, вlдступипа без бою з Карпат І спи-
нипаС51щойно пІд 60пеховом І СТРИf:М.

ШП5lХОМ Захара 6еркута, через ТухпlO, Ско-
nf:, КамІнку, ТисІв пlwпи У. С. С. на 60пехlв. Тут 061
курІнІ СТ05lПИдекlпька днІв у запасІ бри!'ад. Апе,
копи змlrся н•• lр Bopora, що всІма засобами ста-
раВС51зlпхати австро-німецьку армІю назад У КІР-
ПІТИ, У. С. С. кинено у БІй.

Найсамперед pywнa до бою І. курІнь, на обо-
рону становищ 130-01 БРИ!'IДИ, на пlнlї 60пехlв-
ЛІсовичІ та зайн" станов"ЩІ пІд Лlсо-
в"чам-и. ПІдчас MOCKoBcЬKoro протииа-
ступу австрІйськІ вlддlп", що стояпи
обабІч стрlпецьких становищ, не всто-
.пнеь І в панІцІ вlдступНІІИ, вІдкрива-
ючи оба стрlпецькl крипа. Стрlпьцl
бупи окруженІ. На CTplneЦIaKI позицl1
ВДIРИПИ фlнпяндськl попки з трьох
бокІв. Розпочався БІй на ба!'нети І ПрИ-
кnади. Дуже потерпlпа при цьому
сотня Семенюка, якою проводив чет,
АртимовNЧ. ВІн сам був тодІ ранеЮ4И
І попав у попоН. &araTo стрlпьцlв, взя-
тих у два BorHI, впало У ЦЬОМУбоУ І ба-
rlTo дlСТIПОСЯ до "евопl, з1 старwин
сот. &yКWOВIНHH, хор. СтепанІвна, хор.
СВlдерськин, чет. Кравс І дес. фрeji.
Решта, пІддержана нІмецькими час,,"-
НІМИ, вlдбипа наступ MOCKanIB.

В тому самому часІ друrий курІнь вндержу-
вав удар" ВОРОЖJolХпопкlв за сепом Гузlf:ВОМ на
схІд вІд 60пеХОВІ. Також на цьому вІдтинку вда-
пося nlспя кІПІокаденних завзятих б01в перееазl
мосновських сип запом"ти фронт. Пlwпи ВІжкl
6ої в оборонІ caMoro &опехова. Частинам APyroro
курІня доводипось кlпька разІв переходнти ІІа
новІ позицІї та боронити кожноrо AorlAHoro MlcЦSl.
Врештl сотнІ У. С. С. спини"и ворожий розrlн на
запlзннчому wпяху бlП51 &опехова. В оборонІ 60-
пехова ВИЗНІЧИПИСЬ сотнІ Лев"цькоrо та ВІтов-
cЬKoro, зокрема чет. Навроцький, пхор. Мlнlв та

УСС IAYT~чере:J ropy ПоrlР ДО Tyxnl, TplleH~ t9tS.



МlПИI lSoC8oro попожеННI 11. курІНІ під БопеІОlОМ.
І-І-І фрОНТ УСС. ЗО. трввня, І-І-І 1. червня 1915.

чет. Кучабськиli. В боях згинупи мІж Інwими мату-
рист дес. Мирон Герасимович, студент вІст. Ми-
копа Павпlв, стрlпець Іван Шпак, Осип Матков-
ськин, Микопа Миханпюк, Іван Лаврук та Пипнп
Тимчиwин. РаненІ були хор. Миха нпо Девосир
І пхор. Андрlн Борис.

Визначну ропю у цих боях вlдlграпа допов-
НЯЮЧ8сотня пІд командою чет. І. Цяпки, що саме
при'хапа з Kowa у Варпалянцl. Сотня тричІ вІд-
бипа приступ переважаlOЧИХ СИПворога. Три ДЖ
вона держалась на своїх становищах копо села

reH. Фп.IiWМIН, К-ДІНТ ss ДНllзlї з1 СТlрWИНIМИW'llSy.

УСС в ПОІоді На Бопехів.

Тяпче та покинула ЇХ щойно на приказ. У бою та
гоповно підчас самого відступу сотня втратипа по-
ловину людей. Московський наступ ослаб. BpewTI,
коли НІмці добуnи Стрий, всі зусиппя ворога
піwли на марне і він мусів відступати дапі на схІд.

Дня 4. червня стрілецькі стежі нанwли окопи
ворога порожні. МоскалІ вІдступили.

Союзні вІйська пігнали за ворогом.
В погlднин, весняний час, спlwним походом

перенwпи У. С. С. жидачlвськин та калуськин по-
вІт І около 10. червня спинилнся БІля е, Викторова.
Стрlпецькl стежІ загналися тодІ за ворогом аж до
Тязева, недалеко Станнспавова.

В часІ того побlдного походу У. С. С. союзнІ
вlнська занняли ЛьвІв та вирlвнаним фронтом
гнали розбитого ворога все далІ на схІд.

Схlднин напрям Mapwy ХХУ. корпусу, в якому
бупи У. С. С., мав преважне босве значІння, бо,
вдаряючи у крило ворожо' карпатсько' армП Т8

загрожу'ЮЧИ 'jj задам, приневопював n до cnlw-
ного вІдступу також з пІвденно-схІдного вlдтнику

НІ СТІНОВИЩІХКОПОСТІцП g Бопеховl.



Хор. ММlіІ"ПО дЄ80СМР. Чет. Антін АРТММ08МЧ.

Карпат. Походові тої І'рупи, з якою ішли Стрільці,
МоскалІ ставили завзятий опір.

ПІсля двотижневої позиційної боротьби у ви-
1СТ0рlвськомулісі, підчас як()ї У. С. С. відсунули
ворога пІд сам Галич, російські війська для 17. чер-
вня подалися у дальший вІдворот. В боях пІд Ви·
1СТ0ровомзгинув журналіст ТеофІль Мелень, по-
хоронений пІзнІше D Меду<і, в селІ, де родився
ВlтовськиН.

Дня 18. червня У. С. С. зайняли Галич та пе-
реходи на ДнІстрі. Перша увійшла до колишньої
столиці княжої держави сотня Д. Вітовського. На-
селення повитало У. С. С. з великою радістю як
переможців та рідне вІйсько. Того дня на ратушІ
города замаяв жовто·блакитниЙ прапор.

Другого дня У. С. С. перейшли Дністер і пі-
сля короткої стрічі в селі Семиківцях занняли пе-
зиції на правому березі Гн~лої Липи. Дня 30. чер-
вня досвіта 11. курінь, спільно з Іншими частинами

Вlстун Ммкоп. П.впів.
впав в бою під ГузіЄ80М.

Знмщенм" мпнн КОПО 3"8аП083.

130-0Ї брИl'ади, виборов приступом перехід через
Гнилу Липу та погнався за ворогом до Золотої
Липи. Підчас того бою згоріли від гарматніх стрі-
лен три села: СемикІвці, Тустань і Хоростків.

Перший курінь ішов лівобіч другого та після

Дес. Ммрон Гер.сммовнч, зrм"ув пlА ГУЗlсвом.



Стрілецькі становища у викторівському лісі, червень 1915.

Стрілецька чуйка.

бою за Семиківці злучився з НИМв дорозІ коло
Медухи.

Над Золотою Липою спинився знову похІд
Стрільців. Моск ••лl задержапися на пІвому березІ
ріки в сипьно укрlппених становищах.

Від 7. пипня до і. серпня оба курІнІ У. С. С.
перебупи у запасІ своіх брИl'ад: 11.курІнь стояв
У карачинському піску. недапеко Завалова та І. ку-
рінь в пісі копо с. Маркова.

В пісах над Зопотою Липою мали У. С. С.
перший д~иj;i вІдпочинок вІд часу бопехlвського
бою. На фронті був спокій. Обезсипений ворог
допоснював свої ряди. Стріпецтво використоеу-
вапо цю передишку на боtВу заправу та залюбки
працювапо над с~бою. ЗІ звІльненого Львова та
краю приходипи першІ вістки вІд рІдних І знайо-
мих. Там Стріпьцl могпи подумати про звспеке-
єння своїх купьтурних потреб. МІж Іншим почапи
збирати матеріяпи та фонди дпя видання власного
ідеопьоl'ічного журнапу. Над Зопотою Липою вІд-
відав фронтовІ частини тодішній австрійський на-
спідник престопа архнкнязь Карпо. ВІн перегпянув
також одну сотню У. С. С. та надіпив багатьох
старшин і стріпьців воєнними відзнаками.

Над Зопотою Липою вперше вспинася як
незрівняний стежник вістун У. С. С. Заячук. якого
пізніше придіпено до І'рупи попк. Апьтмана. ко-
манданта Н-го попку краєвої оборони. на провІд-
нина стежної команди, що вела боєву розвІдку.
Заячук своїми очайдушннми стежними випадами
над Стрипою добув голосну славу в цІпому кор-
пусі та всі можпиві боєві відзначення. ВІн згинув
підчас одної нічної виправи на попях між Серетом
та Стрипою. Також тоді зійшовся ближче зі Стріпь-

цями сот. Мирон Тар-
навський, командант
одного з курінів Н-го
полку. В 1916 р. він
став Командантом Ви-
школу У. С. С. та пітом
командантом полку
У. С. С. в попі.

в OKonal сотні Вітовського у викторіВСЬКИI лісаl. Хор. Кост" Мацюрак.



Після одномічної перерви, сеюзн] вінська по-
вели новин наступ на ріжннх відтинках фронту
; відбили дальші околиці загарбаної Галичини.

Дня 17. серпня прийшпа черга на Н-у диві-
зію. Другин курінь У. С. С. добув у бою під Зава-
ловом сильно укріплені становища ворога. У. С. С.
відібрали приступом три лінії ворожих окопів та
відбили всі протинаступи. Завдяки цьому, Мос-
калі мусіли відступити і дня 28. серпня ввесь фронт
корпусу рушив вперед. В бою під Заваловом зги-
нув м. і. молодин, іденнин старшина та надійний
письменник чет. Іван Балюк.

В шістьох днях (від 28. УІІІ. до З. ІХ.) У. С. С.
занwлн з боями на подільські сгепн між Серетом
та Стрнпою; І. курінь через Волицю, Мозолівку,
Бурканів до Тютькооа, а ІІ-ин через Підганці, Но-
восілку, Маловоди, Росоховатець до Людвиківки.
Москалі, відступаючи, палили людські оселі, збіж-
жа, що були тоді на полі, та забирали добуток
населення.

І. курінь видержує З 1. 8. і 1. 9. протинаступ
Москалів на горбах між Буркановом і Гайворон-
кою. 11. курінь має в тому самому часі кілька су-
тичок в околиці Маловід і коло Семиковець.

Над Стрипою розгорілися завзяті бої, в яких
У. С. С. вкрнпнся новою славою.

Московська армія спинилась на лінії приго-
тованих укріплень на західному березі Серету та
дістала значні підмоги в людях, зброї і гарматі.
Для здержання дальшого походу союзних військ,
вона пішла у протинастул. Завданням цього ма-
невру було перш за все відкинути ворожі частини
до Стрипи н опісля проломити фронт. Головний
удар був спрямованин на відти
нок 55-ої дивізії.

У ДНЯХ між 7. та 8. вересня
11. курінь У. С. С. забезпечував
на 7. км. широкому фронті, між
Панталихою та Настасовом від-

ЧСТ. Осмл НавроцькмЙ.

УСС. на рмнку
18. червня 19Н.

в Гапмчі.

Стрілецька стежа D ЛОХОАі на Гвпнч.

Мостм на ШЛЯХУ АО Семмковець к, Галича. За ті переходи звели усс. бій 30. червня 1915 р.



Похорони чет. І. fi.nюка в Заваnові.

Стежа УСС РОЗГnIlДil( окопи ЦЮ.

Поворот стежі 3 раненим товаришем.

ступ австрІйських І нІмецьких попкlв. Дн. 11. І 12.
вересня курІнь боронив MocToBort,)прнчlпку вСе-
микlвцях.

Перший курІнь вспавився тоAl обороноlO мо-
етевеге причІпку вСокоповІ, дн. 11. І 13. вересн••
Москапl кинупи в БІй на цьому вІдтинку масу кІн-
ноти, що пІд Настасовом увlрвапась у прІрву ав-
стрійськоrо фронту. Терен Toro бо€вища був вн-
мріяний дпя кІнної атаки. Це рІвна степова cMyra,
без дерев та rорбlв. Ворожа кІннота розторощнпа
кілька австрІйських полкІв І привалила над Стрипу.
Сотні У. С. С. І. курІня вІдбили кІлька атакІв кІн-
ноти на зразок напслеенськеге каре І крок за кро-
ком в порядку вІдступили на мостовий причІлок
в СоколовІ.

У міжчасі команда корпусу кинула проти ро-
сійської кінноти невеличкий дивІзІон сотника ry-
зарів Фаркаша, в якому був також окремий вІд-
дІл кІнноти У. С. С., пІд командоlO чет. Р. Камlн-
ськеге. Це була перша правильна атака молодоТ
кінної частини У. С. С., яка встоялася проти знач-
ної переваrи.

Перший курІнь, відбившись вІд московськоТ
кінноти, перейшов до оборони MocToBoro при-
чілку. Але МоскалІ проломили фронт там, де не
було У. С. С., біля Сокlльник І перейшли стрипу.
Від заходу зайняли село СоколІв та окружили 015-
саду соколовецькоrо переходу. У. С. С. опинились
у кліщах, з яких був лише один вихІд, лІвим бе-
регем Стрипи в напрямі на Соснlв. З цьоrо rрlз-
неге положення врятував курІнь йеге командант
от. С. Горук. Він, залишивши в окопах одну чету
з хор. І. Каратницькнм, для маркування оборонн,
з рештою курІня перейшов береrом Стрнпи до
Соснова.

В цнх боях втрати У. С. С. були розмІрно
невеликІ. Всеж таки жертва кІлькох убитих, кlпь-
канацяти ранених та кількадесять полонених бупа
дпя У. С. С. великою стратою. МІж Іншими тодІ
попав у попон заспужений орl'анlзатор AOBO€HHOrO
Стрілецтва чет. Іван Чмола.

ВІд 15. вересня запанував на фронтІ спокІй,
який трlвав до половини жовтня. Москапl, вико-
навши першу частину евеге пляну, rотовилнсь до
HOBoro удару, а союзнІ вІйська за той час укрІ-
ппяпи нову оборонну лІнІю над СТРНПОIO.

Тимчасом оба курІнІ У. С. С. перебувми
в запасі бриl'ад І внконували сторожев у та стежну
службу в передпlллl.

З початком жовтня У. С. С. перейшпн до
села ВІвся, в запас дивІзії. ПІдчас двотижневоrо
вІдпочинку у Вlвсю СтрІлецтво Morno знову З8НН.-

тися на деякий час своїми культурними потре-
бами. УВІвсю повста€ стрІлецька пlсн. І зроджу-
ються ппяни видання споминІв та альманаху.



81"по,,"нок кlннот" УСС nl" І"кторо,ом. В поготі.пі ДО ПОХОДУпlА Гап"чем.

о. АНАрііі nwenlOpc~K"ii.
A'CTpliiC~KI YnIH" І кІННОТІ УСС • ПОІОАІ :s КIРПIТ НІ АОП". полевий духовник У. С. С.

Ст. "ес. І.ан КОН"І!,
одиtf :s кращих кіннотчиків УСС.

КомаНАIНТ кlннот" УСС пор. Р. KIMiHC~K"ii АІС по.сненн. БОС'''І I •• дaH~
про'IДН""IМ ро"lдОІС.



Заходять ворога. Наступ сотні під Мапо.одамм, серпень 1915.
Стр ільц і окопуються.

Завалів над Золотою Лмпою.
На горбах видно лінію стрілецьких стансвищ.

Стрілец"кl waTpl • Карач"нському пІсі, пяпень 1915.

Чет. Іван Балюк,
згинув 27. УІІІ. 1915,

в бою під Заваловом.

CTilpwMHa і його чура.



У. С. С. н. СТ.НО."Щ.І пІд Гап"ч.м.

Ранен"" стріпец". Стежа на Подіппі, .ересен" f9t5.

Таку табп"цlO пост •• "п" УСС.
н.прот" росl"С"К"1 стано."щ
пІспа добу"а Варша." Нlмца-
м". Н. ЦІО стрlпецloКУ про.о-
К.ЦIIO Москапl дотепно .Ід-
по.lп" транспарентом :І на-
""СIO: ••Напопе:он бу. також

у Моск.I".
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