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Після семиковецького бою У. С. С. перей-

шли в запас дивізії і два тижні перебули в землян-
ках над річкою Студинкою, на захід від с, Рако-
вець. ПотІм оба куріні перенесено на деякий час
до Раківця. З Раківця куріні висилали в передпілля
стежі і сгввяпя сторожі в околицях Беньової, села

в команді І. куріня.

От. С. Горук, командант куріня, зі своїм адютантом хор.
О. Суховерськи •.

Сотенні писарі відбирають курінний приказ.

по тому боці Стрипи, яке залишили Москалі після
семиковецького бою.

Врешті, КОли на фронті запанував спокій,
УСС переведено до Соснова і на зимові кватири
призначено південну частину села та його присі-
лок Тудинку.

Село, хоч знищене і без населення, якого ви-
селено на початку боїв, давало людям на зиму
краще приміщення, як мокрі, тісні і темні зе-
млянки. Знищені хати та стодоли скоро направ-
лено і сотні в теплі та вигоді, яку може лише дати
знищене але захисне село, зажили спокійним без-
журним життям. У Соснові перебули У. С. С. цілу
зиму до травня 1916 року.

Швидко настала строга та сніжна подільська
зима.

Коли подільські дороги замело снігом, сотні
переміннлись у відділи саперів і з лопатами та
джаl'анами виходили на працю до чищення доріг
від снігу та поправи розмоклих шляхІв. На про-
весні У. С. С. будували в Соснові запасні укрІ-
плення. Праця йшла на зміну так, що сотні, які за-
лишались у селі, ходили на вправи або відпочи-
вали.

В тому часі забило живі ше духове життя
СтрІлецтва. Завдяки звільненню великої частини
краю та спокоєві на фронтІ вІдновилися звязки
з рідними. Розпочався виїзд на вІдпустки до дому
і до знайомих. Наладнався живий звязок зІ Льво-
вом та Віднем. rlмназійнl учнІ та студенти універ-
ситету користали зі студійних відпусток. У постоях
сотень відбувалися відчиrи та гутірки. Тоді по-
встали також перші курси для неграмотних.

До постою У. С. С. зїхалась уся Пресова
Кватира. Стрілецькі пітописці. письменники та ар-
тисти продовжували збирання матеріялів до пер-
шого журналу У. С. С. ІІШЛЯХИ«,що вже почав ви-
ходити у Львові, та до історІї Стрілецтва. СтрІ-
лецькІ піснярl та поети Лепкий, Купчинський та
провідник еркесгрн Гайворонський складали новІ
стрілецькі пісні. Світливцl пхор. Т. Мойсейович та
артист-маляр чет. Іванець мали ПРіщl повнІ руки.



Пильно працював також молодий і надійний сту-
дент історії Василь Дзіковський та артист-маляр
Курилас. Він намалював тут, в окремо поставле-
ному ателіє, багато портретів і картин з побуту
Стрілецтва.

Врешті основно пепрввнпнеь і гіl'ієнічні умо-
вннн життя У. С. С. За ініціятнвою тодішніх стрі-
лецьких лікарів д-ра А. Беляя ід-ра В. Білозора та
заходом меткого команданта технічного відділу
хор. д-ра І. Сіяка побудовано в Тудннці власну ку-
пальню, відвушівню та пральню.

На відтннку 55. днвізії не було за ввесь той
час ніяких більших боїв. Дня 20-го лнстопада Мо-
скалі покинули окопи над Стрипою і перенеслись
доброВіЛьно до нових стеневищ, що були приго-
товані між Стрипою та Серетом. Австро-німецькі

стріпецы<i піонірн будують оборонну rребпю на МОI<ПЯl<ilХ
між ТУДННI<ОIOі ХаТl<ilМН.

УСС. нвправпяють Aopory зі Сосно.а на ПідrаЙці.

стріпецы<a rпяда перед етано.нщамн • Раl<і.ці 1915 р.



На провесні 1916.

СтріпеЦЬЮ1НЙордан о ТуДинці 1916.

Стріпецькі різники в Новосіпці роздіпюють МАС0.

фронтові частини перейшли зараз на той бік
Сгрнпи, заложили мостові причіпки, а потім вибу-
дували безперернвну лінію окопів. Оба береги
Стрипн получено багатьома мостамн.

В часі побуту У. С. С. у Соснові зайшли дві
важні події в їхньому житті. Першою подією було
злучення обох курінів у І-ий полк. У. С. С. і підчи-
нення його безпосередно команді дмвізії. Досі
оба куріні воювали окремо і підлягали двом бря-
!'адам 129-ій і 1ЗО-іЙ.Злучення У. С. С. в ОДНІ"

полк мало значіння не пише престіжове, але та-
кож практичне. Між іншим полк У. С. С. дістав те-
пер те саме озброєння. що й другі боєві полкн,
скеросгріпи, міномети, піхотні пушкн і, що важ-
ніше, став самостійною боєвою однннцею з влас-
ною командою. Склад полку був такий: два куріні
піхоти по 4 сотні. одна технічна сотня та відділ ске-

- -,
і,

Лучнии рів до передав, •• становищ. Соснів 1916.



У стрілецькі;; купальні, Тудннка 1916.

рострілів В стадії орl'анізації. Помічні частини обох
курінів - 060ЗI1, санітарну службу і ліквідатуру
злучено разом. Харчевнм старшиною полку був
іменоваНI1Нчет. І. Цьокан, командантом обозу чет.
М. СТРОНСЬКI1Н.Ліквідаціl1НI1М старшиною полку
став чет. О. МеЛЬНI1КОВI1Ч,та після ного захворіння
чет. д-р Ф. Свістель. Санітарну службу викону-
вали лікар-пор. д-р Бепяй та лікар-чет. д.р Біло-
зор зі санітаРНI1МI1сгаршннами хор. О. Перфець-
ким, хор. Р. Гаванським. хор. м. rілеЦЬЮfМ і пхор.
JI. Солтикевичем. ВI1КОНУЮЧI1Мсбовязкн полко-
вого команданта став дотеперішнін командант І-го
куріня от. Г. Коссак.

В половині березня 1916 р. приїхав до по-
стою полку новин командант У. С. С., пполк.
австр. армії Антін Варивода. До полку приділено
рівночасно ще одного старшину австр. армії сот.

Лікарі полку УСС.
Від ЛІва: сан. хор. н. Гіле цьки и. сан. пхор. Я. Со п т ик е в ич,

лікар пор. д-р А. Беляй, ЛІкар чет. д-р В. Білозор, сан. хор.

Р. Гаванський, сан. пхор. О. Пе р фе ц ьк ий.

Прнмwла почта.

Заборопо стріпецькнх становнщ на Весепім, над Стрнпою.



Чет. ВаСI1ЛЬ Панчак.
Чет. Ілько Цьокан.

Пполн. Антін BapI1BOA<l.

Омеляна Лесняка, якиі1 зразу був адютантом
полку, а потім став командантом куріня. Зміни-
лися також полеві духовники У. С. С. ДО коша ві-
діі1шов дотеперішниі1 о. А. Пшепюрський, а на
і10ГОмісце приі1wов о. М. Іжак,

ЗмІну команданта У. С. С. переведено на ба-
жання Стрілецтва. Це бажання передали Стрільці
чпенові Боєвої Управи проф. І. Боберському,
якиі1 підчас Різдвяних Свят 1916 року гостив між
Стріпьцями уСосновl.

З приходом нового команданта полк У. С. С.
перейшов на становища до Соснова і зайняв під-
тинок окопів на Веселіі1, на лівому березі Стрипи.

В червні зачалась на полудні росіі1ська ефен-
зива, т. зв. офензнва Брусілова і для скріплення
загроженого фронту забрано частину військ ХХУ.
корпусу. Цю прогалину на фронті корпусу мусіли
виповнити У. С. С.

На Веселіі1 прожили У. С. С. цілу весну та по.
повину літа, до серпня.

rрупа старшин ПОЛКУ усс. перед сгаршмнсьною їдальнею, 3 нагоди ВеЛНКОДНI1ХСвят вСоснові, f9f6.
ВІД ліва: чет. О. К::Jбєрськии, чет. В. Кучабський, лік. чет. д_р В. Білозор, t хор. В. Соловчук, хор. Мllренін, t хор. І. Ту-
че пс ь кий, t хор. Н. Іваничук, сан. хор. Р. Гевенсьний, пхор. Р. Купчинський, t хор. С. Галєчко, чет. В. КОССІІК, хор. Т. Ко-
ве пин , сот. О. Лесняк, пхор. О .Теодорович, t чет. В. Пенчак. лполк. Варивода, t сот. Р. ДУДИНСЬКИЙ, t пор. М. Гапушин-
ський, чет. А. Добрянський, і' чет. І. Кер е тницький, хор. І. Чичк •.•.вич, чет. І. Іванець, пор. А. Мельник, хор. О. Суховерський,
пор. О. Семенюк, пхор. Л. Лепкий, пор. З. Носковський, t пхор. О. Теліщак, сот. В Дідушок, хор. П. Пасіка, t чет.

І. Цвпк е, чет. П. Дідушок,І' пор. о. Яримович.
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