всеі УКРіі'нської НіцlОНіЛЬНОЇ іРМlї. Зі ЧіС польCbKO-УКРіінської вІйни при ньому ЗОРl'інlЗОВіНО
постІйну wколу пIДСТіРWИН,Ті з переходом Ні Приднlпрянщину ВИЯВИЛіСЬ ще й потребі
створити
wколу стірwин.
Чисельний СТіН Виwколу колибіВСЯ, аапежне
вІд подІй, в меЖіХ вІд 300 до 3.000 ПlOдеЙ. ВІн був
дуже численний ГОПОВНОпІдчас другого походу
на ЛьвІв (чорткІвська офензива) та в лІтІ 1919 р.
на Приднlпрянщинl, коли У. Г. А. ПОЧіЛ а мобілІзувати мІсцеве населення.
ПІдчас першого відступу У. Г. А .. Виwкіл дійшов до містечка Королівки в борщівському
повітІ; підчас чорткІвської ефензнви він стояв у містечку Озеряни коло Чорткова. Довші постої
Виwколу пlспя переходу У. Г. А. за Збруч були
в сепі Привороття (яких ЗS кільометрів від Камянця Подільського), від 1-го серпня до 11-го листопада та в містечку Ялтуwків, від 16-го листопада до 19-го гру дня 1919 р. В часі довwих постоїв Іwла у Виwколі правильна праця. Праця припинюваЛіСЬ тоді, коли боєві умови ни приневолювали Виwкіл зміняти місце постою, як це було
напр. пІдчас першого відступу У. Г. А. до Збруча,
• перІодІ вІд і-го сІчня 1910 р., коли Виwкіл переходив разом з другими частинами У. Г. А. на південь І в останньому періоді переходу знад Дністра до постою брИl'ади, в район Берwаді.
Виwкlп У. С. С. проістнував до часу переформування больwевиками бриl'ади У. С. С. на перwин
полк У. С. С., себто до дня 10-го березня 1910 р.
ТодІ Виwкіл, як окрему запасну частину брИl'ади
У. С. С. розформовано, а його етвршинв, стрільці
та майно перейwли до полку.

Хор. Т.ОАОРМепьн"lС.

Похорон

стріПЬЦА у Вер"ні,

1917.

Крім військової праці Виwкіл У. С. С. продовжував також і підчас національних змагань,
ідучи за стрілецькою традицією, енерl'ійну культурно-освітню і пропаl'андивну роботу мІж населенням.
Командантами Виwколу бупи після листопадових днів в Галичині сот. Воподимир Краснопера
та Ні Україні сот. Михайло Мельни1С•
Історичне значіння Виwколу У. С. С. З.КЛIOчається в таких моментах:
1. Виwкіл У. С. С. перетворив СЛібо військово-підготовлену
орl'ініЗіціlO
Ні високов.ртlсну
боєву фОРМіцію.

1. У ньому ВИХОВіНОкlЛЬКіНіЦЯТЬ тисяч української молоді Ні добрих Ті свІдомих боєвикlв Зі
українську дерЖівнІсть.

ВІАПОЧ"НОІС

3. Виwкіл У. С. С. ДОПОМіГіВ чинно культур-

сотнІ ПIДЧIС

150СІНХ

IПрIІ.

Чет. МЮlil"ПО

БiltilН.

У ствршянській

їдапьні

похідного

куріня

у Вернні, січень 1917.

но-освітньою, військово-виховною та пропаl'андив-

ною роботою у будові Української Держави.
Лиш HeAoriAHi політичні та боєві умовини не
дозволили цій виховній орl'анізації поширити своєї
праці на інші частини визвольної арМії і передати
ЇМ теге, що навчили У. С. С. чужі, іменно Німці,
і тих духових прикмет, які виплекало у собі само
Стрілецтво.

Любil

розмова

піспя сечерняць

Духове життя Стрілецтва було заєдно дуже
живе та буйне. У полі воно виявлялось У формі
дружньоrо товариськоrо пожиття. Осередком товарнеькеге життя була старшинська їдальня, геловно в часах боєвих передишок і підчас зими.
Лиш там, на боєвих позиціях, товариське життя не

у Вернні.

УЧilСННКН niACTilpWHHCIoKOrO

курсу

• Розвадоаl.

Хор.

Адольф

KapAilw.

Хор. Антін Капинець.

Весепні1 настріі1 в орхестрі усс.
могло

вмі1т'1 поза

трудно

було

тоді

межі

У. С. С.

постою

з аспокоїти

Також

погреби

всі культурні

Стрілецтва.
Зате

довшиі1

вої армії,
та близьний

бпяпи
було

за добру

Саме
лецьких

зі

книжку

в тому

у Вишколі
під

рок,

та забав

Че г.

життя.

тут,

впливом

серед

частих

стрілецькі

Купчинськиі1,

Богдан Гарасимів.

посоТут легче

з громадян-

широко

часі дуже

діє-

пегкнй

і культурою

повстало

Щойно

окруження,

Пепкнй. Роман

в етапах
праця,

та за звязок

користало

давало

пісень.

сходнн

світом

і10ГО духового

Стрілецтво

але і1 само

Стрілецтва

систематична

звязок

у скріпленні

ством.

побут

правильна

з цмх вигід,
багато.

найбільше
заєдно
товариських
трубадури

Михаі1ло

стрі-

чинного
гутіЛевко

Гаі1ворон,

Похідні сотні вирушають

Сгріпецька

забава у Верині пітом

на фронт.

1917 р.

Хор. Ілько Мандзііі.

Дефіляда

лісля лосвячення

лралору

леред

Митрололопом

і Командою

У. С. С.

значні громадяни. що завжди цікавились його
життям. У Галичині Стрілецтво гостило у себе митрополита А. Шептицького з нагоди ПОСВАчеННА
прапору. Всі національні свята відбували У. С. С.
тоді з участю громадянства. Багато гостей з ближчих і дальших околиць стягали до себе головно забави та вечірки. В тому часі неодно молоде стрlлець ке серце зазнало вперше чарів І терпінь кохання, яке стало теж темою стрілецьких пісень.

Митрололит
у

АНДРІИ

Шеп гиць ки и святить лрапор

Розвадові

28. серпня

1917 р.

та інші створили найкращ] стрілецькі пісні та поеми. У цих піснях вони
передали ма~бутнім поколінням живі
спогади про славне минуле Стрілецтва,
про бої, смерть та любов, про геройство й жертви.
про
веселі і
сумні переживання товаришів зброї.
Завдяки цьому. що Вишкіл
стояв все в етапі армії, далеко від боєвої лінії, Стрілецтво
могли
відвідувати

УСС.,

Виявом веселих та повних фантазії настроїв
Стрілецтва було також заснування »Закону Лицарів Залізної Осгроги«. якої першим Великим Комтуром став популярний серед У. С. С. старшина.
лицар Іван Цяпка-Скоропад. Він помер над Білим
морем, мабуть в АрхаНl'ельську, куди заслали
його большевики разом з іншими старшинамн УГА.

CbКl'iH

Чет. Іван Цяпка.

знайомІ та ви-

Лицарі »Залізної
Остроги".
боках чини Ордену:
Малии
моніі,

Посере цині Велики"
Комтур
Лицарства;
ло
Ком тур, Ве лики й Канцлєр,
Мilистер
ЦереПі д чаш

и и

Т(,

Ок

пи

ч н и к •

Відпочинок

сотні niCnll вправ.
KpaBeЦ~Ka

Ппопк. СПlOс,рчук.

р06іт",

, ."II&IIOlli.

КМДТ Вмшкопу 1918 р. між старшмнамм.
Wевс~ка робіТНІІ.

Бо(в"м •• onpdBilM"

УСС. ~ Вер"ні

4iKdu"n"c~

жінк"

І мопод ь,

Хор.

СтеПіІН НilвроцЬН ••••.

