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У. С. С. пішпи в осени 1914. р. У бій, немаючи
запевненого постійного доповнення. Кожної хви-
лини загрожувала їм небезпека зникнути з лиця
землі і, якщо так не сталося, то був це хіба ща-
слмвий випадок.

Кіш У. С. С., себто установу, що мала дбати
за правильне і постійне поповнення ЛЄl'іону, по-
кликано до життя щойно 5 місяців після-теге, коли
У. С. С. звели перші бої. Після вимаршу стрілець-
ких курінів на фронт, залишилася в ropoHAI, опісля
в Замковій Паланцl, коло Мункачева т. з. »Кадра«.
Оця загальнопринята у СтрІлецтві назва означу-
вала ніщо інше як збірний пункт для тих, що по-
вертались до своїх сотень з відпусток, лІкування
або як розбитки з ПОЛЯбою. Саме із тих стрільців
формували час-до-часу більші чи менші відділи.
яких під проводом старшин або підстаршин відси-
лали назад до сотень. Кадра не мала права наби-
рати новобранців, вишколювати й формувати до-
повняючих відділів для боєвих курінів. Вона не
мала жадного орl'анізаційного статуту, як і ввесь
ЛЄl'іон; 'jj приймала команда корпусу І'ен. Гоф-
мана, до якого належали фронтові формації УСС,
немов якесь »конечне істнуюче пнхе«.

Кіш У. С. С. почав офіціяльну діяльність що-
йно під кІнець березня 1915 р., хоча вже в половині
січня після довгих переговорів і торгlв нашої по-
лІтичної репрезентації в Міністерстві Краєвої Обо-
рони, появилось було доручення про орl'анізацію
Коша.

Про доповнення У. С. С. новобранцями (ре-
крутацІя) говорилось у згаданому дорученнІ дуже
загально і так неясно, що не знати було, як заби-
ратись до цього діла. Притому харчевий стан Коша
обмежили до смішно малого числа, ііі саме до 150
людей.

Місце постою КошевІ призначили не як для
інших австр. полків у запІллІ, але в етапі ХХУ. кор-
пусу, недалеко боєвої лІнії. Правда, це було з де·
яких причин доволі корисне, хотяй-би пише

з огляду на близький звязок з відділами У. С. С. на
фронті, але праця в Коші вимагала спокою та
управильнених умовин. В етапі цього не було.

Акція набору новобранців висунулася на
перше місце між обовязками команди Коша і ви-
магала чимапо праці, а ще більше грошевих засо-
бів. Перше виконував Кіш, про друге мусів дбати
скарбник Боєвої Управи У. С. С., що мала свій
осідок у Відні. Для самої рекрутації створено
в Коші окремий відділ, штаб старшин та підстар-
шин, бож вона - як опісля виявилося - вимагала
чимало знання, енерl'ії та хисту для поборювання
тих перепон, які заєдно ставили всякі покликані
й непокликані чинники. Удержання У. С. С. і поши-
рення орl'анізації було для українсько" справи під
цю пору дуже важною проблємою. З тої причини
українські політичні представництва у Відні, За.
гапьна Українська Рада з Боєвою Управою У. С. С.
і Союз Визволення України дуже уважно стежили
за ходом рекрутації та вимагали від команди Коша
енерl'ійних заходів і постійних звідомлень.

Акція набору новобранців, яку започаткував
Кіш з весною 1915 р., дала спершу надсподівані
есягн. Це було заслугою деяких старшин У. С. С.,
зокрема чет. М. Саєвича, який зєднав собі скоро
прихильність і піддержку військових команд та
зумІв навіть стягати охотників зпоза російського
фронту через Карпати. В травні 1915 р., пІсля про-
риву російськрго фронту під Горлицями та захоп-
пення арміями центральних держав значної ча-
стини території з українським населенням, заду-
мала Загальна Українська Рада і Союз Визволення
України побільшити Лєl'іон У. С. С. і поширити
його завдання на окуповані українські землі. В цій
справі йшло живе листування, постІйна І!иміна ду-
мок І дискусІя мІж ВІднем І Кошем. Цей плян ви-
магав у головних основах такого: 1. Побільшення
КОНТИНl'ентубоєвого стану У. С. С. на 11.000 лю-
дей І S тисяч 8 Запасних Кошах. 1. Дозволу на по-
бір пюдей загального ополчення. 3. Орl'анізацlю



ЗбlрКI KOWIУ. С. С. НІ терІсІ СТlрОlинноrо 31МКУІ ЗIМКОІlм
ПаЛlнці, 3 наrоди при'ізду деЛf'tатіl liоClОЇ УПРІІИ.

запасних сотень, чи то курІнІв У ПеремишлІ,
ЛьвовІ, Станиславові І Стрию. 4. Творення полків
І бриr'ад по трІйковІй системі. S. Референта при На-
чальнlй КомандІ Армії. 6. ПридІлення полкІв
У. С. С. до армП австрІйської І німец"кої на укра-
їнських територl"х. 7. РеферентІв при арміях І т. д.
ВсІх AOMaraH" було чотирнацять.

Цей широкий плян, предложений нашою по-
пlтичною репрезентацІєю, полІтичним та вІйсько-
ІИМ верхам Австрії застряr на меРТllй точці тодІ,
коли похІд Іlйськ центральних держав припинився
І наНОІО почалас•• позицlйна вІйна. З цьоrо пляну

-з НММИ, МОIlП •• , треl. rocTp08.

ч ••г, М. Геврипко 8 ро)мові :І наАстарwим стріл!>Цем.

"попlС. мирон T.pH'lcltKH". Сот. А'Р Никифор rlpH.K.

зреалІзовано тlлькм атомову частину, а саме
ЗБІрну Станицю У. С. С. у Л"вовl, яку зорr'анlзо-
вано .пІтом 1915 р., три комІсарІяти У. С. С. на Во-
линІ, що почали працювати в сІчнІ 1916 р. І Побо-
рову Станицю при ВерховнІй КомандІ Пlвденноі
АрмІї.

НаБІр новобранцІв хоча в меншому розмІрІ
продовжувавсь далІ так, що без оrл.ду на рlжнl
перепони У. С. С. мали постІйне доповнення.

ВІд кінця 1916 р. баrато новобранцІв ("КИХ

3.000) достарчила рухлива Поборова СтаниЦJI
в СтаНИС/Jавовl,що працювала в районІ ПlвденноТ
АрмІї пІд проводом чет. Д-ра HOBaKIBC"Koro.В цІй
станицІ працювало кільканаЦJIТЬлюдеМ м І. пхор.
В. Мосора, пхор. І. Тиктор, дес. Ю. РаБІй, вІст.
М. Данилюк, вІст. Я. Матусяк І О. Весоnoвс"кмН.

Також чимало добровольцІв зібрала л"вlв-
еьнв ЗБІрна Станиця, яку заснував чет. Д_р В. Ста-
росольський в липнІ 1915 р. І якою пlсл. Нlaoro
ПРОВОДНВсот. М. Волошин. СтаниЦJIмала свою до-
мlвку-касарню в бурсІ Ставропlrlйськоrо Інституту.
Вона мала лlчницю дл. хорих, захист для виздо-
ровцlв І вlдпустковцlв.

КрІм caMoro набору новобранців мусlла КО-
манда Коша Ух вишколювати І форму.ати з нмх
похІднІ сотнІ, здатнІ до бою. Коли взяти пІд y.ary,
що обовязком Коша було ще про.адити eвlдeнцJlO,
дбати за виздоровцlв, пІклуватися воєнними І•• алl-
дами І т, д., то працІ й обовязкІв було БІльше ніж
сил, якІ моrли Ух виконати. Тому, пlСЛАД08ШНХпе-
peroBopl. кошовоrо Із шефом r'енерал"ноУ булин
корпусу зимою 1915/16, вндlлено з Коша всІ сотнІ
новобранцІв І з них Зформо.ано окремнй кур Інь,
що став завязком Вишколу У. С. С. На команданта
Внwколу корпусна команда ПРНЗН8чнnаот. Ми-
рон. TapHaBCltKOro.

Кошнl приЙшлос. також .IAlrpaTH бlлltwe
пркnадкову як орr'і1нlзо.ану ролю • посередництвІ
мІж курlн.ми У. С. С., КР.СМ та нашою полlтнчноlO
репре:J8НТitцlеюу ВІднІ. Н.:J.лежно вІд Цltoro зро-
бивс. КІш в короткому часІ З.А:JКОВНМпомІж
усІми стрlлецltкнмн орr'анl:JацIIiМИта поодинокими
СтрlлltЦАМН,приділенимн слуисбово до найрblutO-



роДнlЩНI австрlАСltМНIта нlмеЦIoКИI команд І ча-
стнн.

ДекlПloка мІсяцІв пlспя НОВОУорtанl:sацlї
У. С. С. (&ерезенlо t9t5.) жипи ПООДНtfокlвlддlпи
ЛСl'lону омремнм жнпям, &ез тlснlшоrо звязку
і порозумІння мІж СО&ОIO.Та о&ставина, ЩО &освl
курІнІ У. С. С. придlпено до рlЖНИI &риtад, а КІш
пІдчинено командІ корпусу Гофмана, с доказом,
що супроти У. С. С. стосовано окрему тактику,
намаrаlOЧИСЬ вІдобрати Лсl'lоновl попlтичниА lа-
рактер та перемІнити "oro на батапlони заrапьноrо
опопчення. З тої причини розІрвано внутрlwиl"
звязок мІж усІми частинами У. С. С.; фронтовим
куріням заборонено комунікуватися безпосередно
3 У. 6. У. У Відні. Ім не вІльно було видавати пе-
дорожніх документів для старшин поминувши
команду австр. бриl'ади. Внески чи проскти полІ-
тнчноrо характеру моrли курІнІ У. С. С. предкла-
дати тіпьки команді корпусу. Трохи Інакше ВИІО-
дило З Кошем У. С. С. Хоча йоrо пlдчинипи також
командІ корпусу, то дпя Hboro не видали виразної
заборони стояти в контакті з українсloКИМ попlтич-
ним представництвом у ВІднІ. Тому КІш мав бlпьшу
свободу рухІв і йому припало важне завдання
чисто попlтнчноrо характеру. Це мало неабиякий
вппив на становище поодиноких стрІлецьких
частин до Коша У. С. С. ПІсля реорl'анlзацlї не
бупо мІж поодинокими частинами не тlпьки без-
nocepeAHboro службовоrо звязку (йоrо не вдалося
навязати і до кінця світової вІйни), але навІть нl-
якоrо порозуміння. Кожна частина У. С. С. жила
якийсь час окремим життям. ФронтовІ курІнІ не
все бупи в повнІй зrодl мІж собою та оба вони
Стпипись до Коша У. 'С. С. як до якоїсь окремої,
чужої їм установи. НепорозумІння між старши-
нами oAHoro й Apyroro курІня витворипи таку ат-
мосферу, в якІй про ЯКИЙСЬодноцІлий ппян працІ
не можна бупо навіть rоворити. Також до справи
набору новобранців ставились фронтовІ частини
здебlльша байдуже.

Настрої І вІдносини мІж поодинокими части-
нами У. С. С. поправипо таки саме жипя І обста-
вини. В поповинl t 9.5 р. зачапи фронтовІ курІнІ,
радше деякІ старшини У. С. С., видавати стрlпець-
кий журнап »Wпяхи«. Виринула потреба контакту
зІ Львовом У справІ друку, адмlнlстрацlУ та експе-
дицІї Цloоrо журнапу. Ясно, що ВИД88цl без допо-
моrи Коша не моrпи дати соБІ ради. Звернупись
тодІ за AonoMorolO до команди Коша І таким чи-
ном трапипасloперша HaroAa &езпосереДНlооrо кон-
такту (очевидно Ідейноrо а не СПУЖ&080rо) мІж
стрlпецькими частинами. Розмова та ""стуваННІІ
видавцІ, І спlвро&lтникlв »Wпяхlв« з командантом
Коша не тІльки внясннли 8сl питання tдеопьоl'lч-
неге характеру, але також ВИІІВИПИпекучу потре&у

rIMHa:iIHHI курсн • Коші У. С. С.
Праворуч стрілецький учитель віст. Степа-н Прідун.

в ПР",ОТі Кош" У. С. С.

Кантнн. »Мрочма •• ПlсочнlМ.



CTilpWHHH Збірної СТilннцl У. С. С. у Л~IОlі.
Від ліва: хор. Микола Іванчук, сот. д-р Михайло Волошин, командант, хор. Т<1деіі

Слобода та лікар хор. д-р Володимир Щуровський.

Ч.т. ІРОСП'І ІНАНШ.ІС~ІСН~

тісного обєднання всІх стрІлецьких частин, для пе-
БОРlOванняворожих У. С. С-ам затІй з боку ав-
стрІйських вІйськових кругів.

І дІйсно У вІдносинах наступив тоді рішучий
зворот на краще; це мало дуже корисний вплив
для дальшої працІ та 'jj розмаху. Багато 'старшин
пІд впливом своїх ідейних провlднмків, особливо
старшин другого куріня У. С. С., пішло по лінії на-
цІональних Інтересів, арікаючись усього того,
що мало особистий чи гуртковий характер. Для
злагодження конфліктів між старшинами фронто-
вих курінів найбільше заслужився бл. п. Дмитро
Вітовський.

І дальше самі умовини вносили корективи
в жяття Стрілецтва і направляти помилки, які вкра-
пяся проти волі загалу. Дуже додатний вплив на
споєння духа СтрільцІв у всІх частинах ЛЄl'lону ви·
явила орl'анізація Пресових Кватир у КошІ І на
фронті. Кіш стає небаром центром, з якого ви-
ходили постанови щодо полІтичних потреб та
змагань Стрілецтва. НайсильнІшим нисловом

цього була нарада старwин' та Інтелll'ентннх пІд·
старшин усІх частин СтрІлецтва (боєвІ курІнІ, Ви·
шкІл, КІш), що вІдбулася 16. травня 1917 р. пІд
проводом сот. Дм. Вітовського в справІ: бути чн
не бути Українським Сlчовим Стрlльцям. Ця на-
рада вІдбулась тодІ, коли центральн~ Рада пІсля
розвалу царату почала орl'анlзуватн українські
війська на протиавстрійському фронтІ. Щоправда,
на тій нарадІ більшІсть заявилась за розвязаННJlМ
Лєl'іону, та зїзд нотаблlв у ВіднІ, що відбувся 14.
липня того року, одобрив відклнк меншости, щоб
і надалі втримати орl'анізаціlO У. С. С.

КІш У. С. С. помагав 1акож матеріяльно І мо-
рально в працІ ))БlОраКультурної ПомочІ для укра-
їнського населення окупованих земель«. Найваж-
нlшоlO ділянкоlO тІєї працІ було орl'анlзуваННJI Hё.t-

роднlх шкІл та курсІв неграмотности на ВолинІ.
Щоправда, безпосередньо виконували 'jj три KOMI~
сарlяти У. С. С. (сот. ДІІ'. ВІтовський І четарl: Ми-
кола Саєвич та Михайло Гаврилко) І вони несли на
своїх плечl.lХувес•• тягар цl~ї преважної працІ. Во-

ПОllДИil СОТНІ У вІД8нськlІі З61рнlІі СТilнкцl t9t6 р.

Ппопк.бар.К.I'УЖКОDСЬКН"

Щирий прмхил"ник У. С. С., дроrоБМЦ"Кмі;
староста 1915-16 р., основник фундації ДЛА

інвалідІв У. С. С. у ТРУСК<1вці; помер наrло
на вістку про відворот УГА.



нн вндалн чнтанкн для чотирьох кпяс нарОДІ.ЬОЇ
wколи, дбали про обсаду учнтельськнх мІсць І про
правнльний хІд наукн, але без помочІ Kowa, який
вибнрав учительськІ сили зпомlж СтрІльцІв І що-
мІсячними великими гроwевими датками пІддер-
жував цю працю матерІяльно, не булоб таких успІ-
х/в, які фактично осягнено.

Праця комісар/ятів У. С. С. на ВолинІ та їх
заслуг" на полІ національного освІдомлення укра-
їнського населення, яке до вінни жило пІд росІй-
ською займанщиною, це окремий роздІл дlяль-
нссгя У. С. С., що в історії Стрілецтва заслугує на
відмічення.

Побут У. С. С. в українських селах мав вели-
кий національно-освідомлюючий вплив. Зокрема
помітним було це на Підкарпатті, де важкий ма-
дярськ"й режім, піддержуваний жидІвським епє-
ментом, не тільки виснажив населення матері-
яльно, але й убив у ньому національну свідомість.
Навіть церква була там засобом мадяризації.
Священики, крім самого Богослуження, уживали
тільки мадярської мови. Лиwе стврше покоління
знало рідну мову, молодь уже дуже мало. Колиж
появилнся Стрільці, залунало рідне слово та пісня,
населення стало в балачках знайомитись зі стрі-
лецькою ідеєю та їхніми змаганнями; воно прислу-
хувалось день у день військовій команді в україн-
ській мові та це зворуwувало його приспану AYWY
і розбуджувало національну свідомість. Вплив У.
С. С. був у тому випадку незвичайний. Молодь по-
чала цінити рідну мову, переймала залюбки укра-
їнські пісні а малі хлопчики наслідували Стріль-
ців, формували відділи для забави та виучувались
української команди. Коли хор Kowa У. С. С. за-
хоплював не тільки українських, але й мадярських
слухачів Мункачева в часі недільних Богослужень,
то куди більwе мусІв він захоплювати селян.

Найкращим знаком впливу У. С. С. на пешн-
рення національної свідомости на ПІдкарпатті був
обємнстий донос мункачlвської полlцП до буда-
пеwтанського уряду про wирення протидержавної
аl'ітацП СтрІльцями.

І хто зна, чим булоб те все скІнчилось, ко-
пиб у тому актІ не було брехливих наклепів про
всякі насильства команди У. С. С. над мІсцевим
населенням. ЦІ вигадки ослабили вІродостойнІсть
акту обвинувачення І вІн, після вияснення справи,
опинився в архівІ корпусу.

Коли на ПІдкарпаттІ впливи У. С. С. дІяли
стихійно, несвІдомо, так по галицьких селах вони
були бlльw орl'анlзованl та пляновl. Помогла
о цьому Пресова Кватира, основана ще у Замко-
вІй Паланцl.

ДНЯ S. липня 191S р. покинув Klw ПІдкарпаття,
перебувwи там понад 9 мІсяцІв, та осІв в селах

Стріпьці-абсопьвенти fімназії у Відні.
Від піва, стоять: Е. Носкс вський, О. Гуменюк, П. Гнатевич,
Л._. Коновап, О. Шлемкевич, Т. Богаєць, сидять: Д. Се вюк,

С. Пеницький, Д. Квасниця, М. Слободян, О. Рl1біЦЬЮ1Й.

у Збірніі1 Станиці у Відні.

(рупа СтрlпьцlВ. ЩО повеРНУПИСIІ з pocli1cbHoro попону 1917 р.
до Кошв.

Стоять від піве : м. Ур беновяч, І. Стек, В. Сер епе, Питляр;
сидять: Корник, Дубицький.



Хор. ОпеКСI ЧеРКIІСItК"Н. Чет. Celep"H Леl"ЦltК"Н. Дес. .РОСПII СКОППtlк.

Дубина-Камlнка, недалеко Скольоrо. ОпІсля він
перейwов до БоднаР09а-Майдану, Аальwе до
Гнильча, Славятина, Свистlльник-Липицl ГорІшньої,
Потока-Черче, Розвадова н. ДнІстром, Дроrовижа,
Горожанни Великої, Пlсочної та ЧерницІ.

В рядах СтрІлецтва служило баrато таких, що
мали вже деякий rромадський стаж. Працюючи до
оlйни в партійних та rромадських орl'анізацlях,
вони знали потреби й болі села та вмІли до ньеге
пІдходити. Від першої хвилини появи Коша в Га-
личинІ, тІ СтрільцІ посвячували баrато уваrи вІд-
ноwенню У. С. С. до села. Вже влітку 1915 р.,
пІдчас постою Коша в районІ Скольоrо, вийшов на-
каз вищих вІйськових команд, який велІв вІйсько-
вим частинам допомаrати населенню у полевих
роботах. Це використала Команда Коша, склику-
ючи перше стрlлецьке вІче в КамІнцІ, в справІ до-
помоrи селянам. На тому вlчу - цю форму по-

розумІння мІж СтрІльцями вибрала Команда Ноша
свІдомо - кожний стрІлець, без оrляду на йоrо
вІйськовий ступінь, Mlr висказати свою думку як
rромадянин, ставити внески І брати участь
у rолосуваннl. СтрІльцІ з великим захоплен-
ням вирІшили допомоrти населенню не тІльки
в полІ, але й в домашньому rocnoAapcTBi тим-
БІльше, що село було знищене холерою (СтрІльцІ
були Iммунlзованl перед тією пошестю) та в де-
яких домах залишилися лише маленькІ сироти без
опіки. СтрільцІ з великою запопадливістю пІклува-
лися такими домами й сиротами І це відношення
до селян не змІнилося у дальших перемІнах по-
стою Коша так, що боrато щирих слІз вилили се-
ляни, пращаючи СтрІльцІв при вІдході.

Орl'анlзовану форму працІ СтрІлецтва на
селІ надала вдlйсностl Пресова Кватнра Коша.
ЗвІдтам виходила Інlцlятива оживлення читалень,

уладжування всяких Ім-
през (концерти, виклади
І т. д.). Атмосфера, викли-
кана Пресовою Кватирою,
притяrала до себе баrато
стрільцІв інтелll'ентlв, які
вели опІсля рlжнl стати-
стичнІ запнеки в справах
MaeTKoBoro стану села,
йоrо 06довження, нацІо-
нальної статистики, жнття
читалень, кружків СІль-
cbKoro Господаря І т, д.
Заслужились при ЦltOMy
найБІльше lиrenll'eHTHI
пjдстаршнин І рядовІ
стрІльці, мІж вими 6ули
ilД80кaTCbкl кoнцInlснти,
учителІ середніх І народ-
ніх шкJл, студенти Т8 учнІ
вищих кляс l'імназlУ, що
своею освІтою, коли не
перевищали, то дopl.МІО-

ПОСltlчеННtI ПIМtlТН"КI У. С. С. І nOCTOIO КОШІ І Пісочнін 1917 р., 3 нагод" про-
гопошеННtI ІІІ-го YHilepClny ЦеНТРlпltНОУ РІД".

ПРОМОВ/І наЧ/lЛЬНИI</І ГРОМ/lДИ Шведа.



Чет. д-р Опекса Но.аківськиЙ. Пхор. д-р Степан Чумак. Пхор. Іван ТНктор.

вал•.• старш",нам, але не мал•.• ніяк",х в•.•глядів на
аванси. В справі всебічної статистик•.•нашого села
найбільше поклав праці д_р Захар Ткачук, вістун
У. С. С., що вмер трагічнею смертю 1919 р.

Полеві роботи забирали Стрільцям також
багато часу. В селах господарили тІльки жІнки,
старці і недолітки; коней залишилось дуже мало,
багато поля лежало облогом. Стрільці давали не
лише свою працю, але й коні та вози з обозу, ор-
І'анізувал•.•лрацю на полі, розділивши село на ра-
йон•.•та оброблюючи один район за одним. Праця
в полі йшла під наглядом старшини, який кожного
вечора вислухував звітів районових підстаршин та
видавав зарядження на другий день. Разом зі
Стрільцям", працювали селяни на своїм і чужім
полі, також під командою старшини. Таке спільне
господарювання дуже подобалось селянам. Бу-
гало й таке, що селяни сусідніх сіл прохали зор-
І'анізуват", і в н",х роботу в полі. В селі Свистіпь-
никак та Л•.•п•.•ці Долішній, рогатинського повіту,
обробили Стрільці весною 1916 р. таким спосо-

бом 1050 Mopl'iB селянського І'рунту. Та ні У. С. С.,
ні селяни ·не скористали з цих жнив, що заповіда-
лись дуже гарно, бо саме перед жнивами, підчас
ефензнвв Брусілова, фронт подався назад до Зо-
лотої Липи.

Праця в самому Коші була рlжноманlтна.
ПостІйно заняті в Коші СтрІльцІ, т. зв. »кадрові
щурі« - це були здебlльша нездІбнІ до фронтової
служби й вони працювали у канцелярІях: Команди
Коша, реєстровій (евіденційній), у провіянтурі,
в захисті для хорих У. С. С. і т. д. Зі всіх кошових
справ найважнішою ділянкою була реєстрація,
себто ведення списків і записків про всіх, що слу-
жили в У. С. С. Ці списки мІстились в т. зв. голов-
ній евіденційній книзі, що залишилася, на жаль,
у Києві. Евіденційною канцелярією Коша завідував
дуже совІсно хор. О. Грицай.

Частиною команди Коша була т. зв. стаційна
команда - один старшина, кількох підстаршин та
вартовий вІдділ - для береження ладу і спокою
в постою Коша. До стаційної команд... належав

Йордан у КошІ, 1917 р.



Ц ••ганка ворожнть новобраНЦАМ долю з карт. С.нстlпьники 1916 р.

Стр. Васнпнна Ощнпко.
сенігеркв У. С. С.

відділ полевої жандармерії. З нею траплялись ча-
сами веселі епізоди, які викликували хитрощі »ств-
рої вейня«, ЩО залюбки не придержувалась нвка-
зів щодо нічних перепусток. Безсильна боротьба
жандармів,новобранців зі »старою войною« мала
в собі багацько здорового гумору.

Чимало анекдот розказували про безрад-
ність »зелених« новобранців у змаганні зріжними
підступами »старої войни«, ЩО всупереч строгим
наказам стаційної команди із Свистільник »аа Ген-
дер« до Липиці втікали. Про це навіть думу, повну
вояцького гумору, в Коші співали.

Стрільці, що довший час перебували в Коші
як реконвалєсценти чи інваліди й не несли ніякої
служби, мали свої окремі заняття. r'імназисти ко-
ристали з курсів, що підготовляли їх до іспитів.
Учили на курсах якийсь час кваліфіковані сили.

Дівчата ВНВОДАТЬгагіпкн зі СтріПЬЦАМН. Вепнкдень 1918 р,

Новобранці У. С. С. ЗГОПОШУЮТЬСАдО запнсу.
-Пхор. Осгап Грнц.Й.

о евіденційній Кl'нцеnярll' ноша.



Стр. Павпмна Рмсlвна.

Поборова СтаНМЦАУ. С. С. у Станмспавові.

І'імназійні учителі та абсопьвенти фільософії,
а коли ці відійшли на Волинь до комісарі ятів УСС.,
або до Рогатина, до І'імназїї УПТ, то цими курсами
проводив один тільки вістун, Степан Прідун, дуже
талановитий інструктор. Багато Стрільців [ек,
140) таким чином пскінчяпс І'імназію. Для негра-
мотних були курси неграмотности, що проходили
з великим успіхом.

До кошової формації треба зачислити також
Осередню Збірну Станицю у Відні, яку зорl'анізо-
вано в 1914 р., після переїзду У. Боєвої Управи до
Відня. Станиця підчинялась D місцевих справах
Військовій Команді міста Відня, але в справах
У. С. С. була в постійному звязку з Кошем. Кома••
дантом цієї Станиці був від самого початку до
1918 р. чет. Дмитро Катамай.

Станиця була збірним пунктом для Україн-
ських Січових Стрільців, що приїздили до Відня

службово, на відпустку чи на студії. Вона мала
власну домівку-казарму при вулиці rольдшляf-
штрассе, в якій находили приміщення стрільці-
еідпустковці та BН3ДO~OBцi,що повертали з піч-
ниць. Заходом Станиці зорl'анізовано також не-
один відділ новобранців, головно на початку війн«,
з висопенців і таборовиків.

В квітні 1916 р. повстапа ще одна Збірна
Станиця У. С. С. в Мармароськім Сиготі на Закар-
патті, якою проводив чет. Ю. Буцманюк. Вона про-
істнувала цілий рік, до квітня 1917 р. Через неї
перейшло багато добровольців т. зв. Буковин-
ського ЛЄl'іону до Коша У. С. С. Станиця мала ве-
ликий приют для [I13Доровців на ЗСО ліжок. Вона
сповняла теж ролю освідомлюючого есеееаке на
східному Закарпатті.

З Кошем були в постінному звязку всі ці
старшини й підстаршини, що їх приділено до ріж-

Ст. дес. Карась 3 наймопод-
шмм стріпьцем.

КІш У. С. С. Н8 ПрмдніПРАН'
щмнl в піт і 1918 р.

Сгріче з місцевим гр ом"·
дянеrоом.



Іван Франко в гостині У Стріп ••ців, у прнюті дп. 1І0РМІІ У Л".ові.

3roAoM Ух чнcnо
значно збlп ••wнпос.. І
мабут" не було тако1
внщоl KO~HДH на цІ-
пому пІвденно-схІдно-
му фронтІ, в якl~ не
працювапиб преДСТА-
ники У. С. С.

6ув У Кошl все
добри~ хор та мандо-
пlнова орхестра. Дута
орхестра пІд ОРУДОЮ
Мих. Гa~BopOНC"KO!"O,
зорtанlзована теж у
Кошl пІтом 19Н року,
переходнпа вІд одноі
формації У. С. С. ДО
Apyroї. І хор І орхе-
стра брапи звичайно у-
часТlt у народніх святах
(концертах у честь Шев
ченка) та рІжних Імпре-
зах у ЛьвовІ, Станиспа·
вовl, Капушl, Стрию Ітд.
Також звепичапи похо-

рони наwих заслужених rромадян: о. 60днарll,
пароха Свистlпьннк, поспа EBreнa Опесницькоrо
(Стрнй) та Івана Франка (ЛьвІв), що за жнття цІ-
кавнвся Стрlпецтвом І радо перебував серед
ньеге. Кіш У. С. С. був за весь час свегс істнування
тнм звеном, що звязував Стрілецтво 3 україНСЬИr!М
rромадянством.

них чужих відділів чи команд. Число цих експонен-
тів У. С. С., що у великім мірі вміло бороннли
всюди інтересів українськоrо населення, було не-
мале.

Вже в 191S р. вислано з Коша 1S старшин
і підстаршин до Південної та ІХ. Карпатсько-семн-
rородської Армії.
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