ее ми к І В ЦІ
Москапі готовипись до бою. 9-го жовтня вони
набпизипкеь до Стрипи і на другий день повепи
наступ на австрійськІ становища в Семиківцях.
Розгоріпась завзята боротьба за переходи
через Стрипу, що тревапа майже три тижні j кештувапа У. С. С. чимапо жертв.
У тому місці, копо Семиковець, Стрипа ( мlпкою, вузкою річкою, зі сухими берегами та її
пегко можна перейти. Москапі звернупи на цей
відтинок кіпькасот гармат та підготовипи наступ
піхоти триденним гураl'анним вогнем. Ціпе сепо,
гоповно місця переходу, просто засипапи запізом
гарматніх стріпен.
В перших днях бою семиковецького переходу боронипи також дві сотні ІІ-го куріня, Будзиновського і Мепьника, яких стягнено з Вівся.
Піспя гарматньої підготовки та піспя зня-

щення укріппень Москапі кlпька разів намагапись
перейтн ріку, та за(дно бупи вІдкиненІ назад. Підчас цього бою згину& мJж іншими бо(вий старшина сотні Мепьника, хор. С. Яремкевич, якого могипа до нині зберігпася на краю сепа Тудинки.
Врешті 31. жовтня вечором Москапям удапося в наступі добути частину окопів і другого
дня бою поширити пропом від сепа Семиковець аж до Раківця. Ранком того дня, 1-го пкетопада, Москапі, підкріппені новими сипами, руши'пи
до приступу та до решти розторощипи австрІйський захитаний фронт. Цей прорив коштував
Москапів вепнкнх жертв. Тисячі заспапи скрівавпеняй подіпьський чорнозем. На Стрипі гребпя
3 ПlOдських тіп спиннла воду. Та московський вап
котився вперед. Падапи трупи та на Їх місце йшпи
все нові пави сапдацтва. Ішпи й гинупи. Австрій-

У. С. С. піСПА переГПАДУ у Ві8СЮ, І. курінь

8 Пil81.

Церква в Беньові, розбита

ворожими

гарматами

в листопаді

19Н р.

ська рідка оборонна лінія подал ась. Москалі зайняли перші окопи і того дня дійшли аж до потока
Студинки та добули раковецький піс,
ТодІ в загрожений відтинок фронту кинено
останнІй запас, оба куріні У. С. С. та один курІнь
НІмцІв.

У. С. С. любили воювати разом з Німцями.
На це карне й добре вишколене військо можна
було завжди рахувати. Також Німці знали правдиву вартІсть У. С. С. У найгрізніших хвилинах
спІвпраця цих обох частин приносила перемогу.
Так теж випало й тепер.

Мапк. окопиць Стрипи, де .ою •• пи УСС.•
Коло Семиковець
гипе-кургвн,

є зе знвчене

висипене

УСС. на

місце,
naMJlTKY

Сгрнпою,

Н/І

19Н-16

ЯКОМУ

побідних

рр.

стоїть мо-.
бої.

Н/lД

Кріваві змагання відбувалися в чотирокутнику між Семиківцями, Раківцем та рІчкою Студинкою, від заходу, і тревали до З-го листопада.
Москалі намагалися поширити завойовані станоQища на південь і на захід, знову оборона союзних військ діяла доосередньо І прямувала до того,
щоб відтяти боляка від його основи. Завдання
оборони було легче, але Москалі кинули у БІй
таку силу війська та гармати, що лише геройське
зусилля слабшої оборони змогло рішити бій
'у власну користь.
НайзавзятІша боротьба велась БІля самих
Семиковець. У безупинному крlвавому змаганнІ
нераз захиталися стрІлецькІ ряди. ДвІчІ доводилось сотням здавати свої окопи і наново 1х до·
бувати. Були хвилини, в яких напІр ворога був та-

РіЧI(і!

Студинка.

коло Соснова.

у стріпецькі"

кмм могутнім, що стрілецьке серце огортала зневіра і спротнв слабнув.
Та московське командування не вміло використати положення. Найслабwий опір спинював
розгІн ворога та негайний протинаступ відбирав
ному добуте. Так було дня 2-го листопада, коли
то БІй рішився в користь союзників. Наступ Москалів У. С. С. відбили й зайняли край села. Дальwе
пlwла завзята борня між звалищами хат. Вправді
слабі частини У. С. С. мусіли зі села небаром відійти, але, підкріплені новими австрійськими за-

У. С. С.

ВИРУWillOТЬ

земпянці під Семиківцями.

пасами, вдержали доБУТі становища на краю села
аж до закінчення бою.
На правому крилі оборонної "рупи змаг~лась сотня Вітовського. Ії становища були в раковецькому лісі і вона успіwно, хоча з великими
втратами, замкнула дорогу Москалям на південь.
В центрі оБОFОННОГО
фронту 11.куріня стояла сотня
Мельника, що 2. листопада дійшла також до Семиковець і від заходу замкнула перстень облоги.
І. курінь вступив до бою нічю 31. жовтня.
Його поділено на дві частини. Дві сотні під прово-

У біl4 під Сем"ківцl.

Зброя, що її добупи

усе

в семиковец"кому

бою.

дом "ет. ЯрИМОВNчапродовжувапи ліве крило ІІ-го
курІня, а другІ двІ сотні забезпечували ліве крило
бри!'ади, напроти семиковецького ставу. В другому
днІ бою визначився очайдушним випадом чет. Петро Франко.
ВІн, пІсля добуття семиковецького
двору, загнався за ворогом аж до ставу. Дуже хоробро держались в бою також стрІлецькі новобранцІ, що прийшли на кІлька днІв перед боєм
у силІ 800 людей, на доповнення полку.
Бій завершено дня з-ге листопада атакою на
московські окопи. Вся ворожа залога попала в поnoн. На побоєвищl, зритому окопами та гранатами, залишились тисячі вбитих обох сторін.
ПІсля Маківки та Болехова семиковецький

Росlйс"кl

Попонені

російс"кі

воя КН.

БІй був третім великим подвигом, в якому У. С. С.
своєю вІдвагою та рішучістю прнчинипнеь до перемоги. Та заплатили вони дорого за цю перемогу
і добуту славу, втратою 39 убитих, ОК. 1ОО ранених
і більше сотки полонених. Лише в І. куріні записано
після бою у списку втрат 6 убитих, 57 ранених І 34
полонених.
На памятку семиковецького бою І дпя вшанування памяти поляглих героїв, учасники боїв висипали пізніще могилу-курган, яка ще й нині стоїть при гостинці недалеко Семиковець, як свідок
Стрілецької спави.

окопи пlсп.
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Раковецький ліс к. Раківця.
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У. С. С. сиплять могилу-курган

що впали в бою під СемикіВЦАМИ.
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