Під

польською

окупащею
ПОКИ Рось зоветься
Россю,
ПОКИ Дніпро
в море ллеться,
ДОТИ серце українське
3 польським
не зживеться!
(Народна
приказка)

Семимісячний період політичної незалежности проминув наче казковий сон. Під ударами переваж них польських сил фронт захитався, наша армія була примушена відступати і довелося евакувати Уряд
на схід... Злопам'ятного зо травня l~H~ р. Бережанщину окупувало вороже військо - група полк Сікорського, вороже наставлена до всього
українського населення. Відразу ж розпочались арешти, побиття, знущання над безборонними, обшуки, грабіж майна, і теж нелюдські морди.
Ще раз, здавалось, усміхнулася нам доля - в червні 1919 року. Пролом під Чортковом ! Ворог панічно покидає Бережанську землю !.. Та
наша радість тривала коротко. Не допоміг героїзм і ентузіязм українського вояка. Через нестачу амуніції довелось припинити погоню за ворогом. А в липні 1919 р. наша армія з Урядом перейшла річку Збруч ... На
наші рідні землі повернувся час знущань, побоїв, вбивств, арештів і
конфіскувань - словом ворожа польська окупація ...
Польська окупація розпочалася тим, що всі обшуки, арешти, реквізиції проводили самовільно польська цивільна поліція, жандармерія,
офіцери військових частин, а навіть прості вояки - все на власну руку.
Самоволя в повному значенні цього слова.
у селі Лапшин польські вояки шукали "проводирів", грабуючи при
тому і тяжко б'ючи селян; між ін., жорстоко побили Романа Глушка.
Щоб уникнути дальших знущань, селяни, на запит хто був проводирем,
відповідали: "Та хто, та ж піп" ... Але в Лапшині .лтопом" кликали не
священика, а Дмитра Ріпецького, доброго бесідника, що був правою
рукою посла Тимогея Старуха. Перед кожними виборами вони разом
їздили на різні політичні наради, віча тощо. Під час евакуації в 1919
році Д. Ріпецький, разом з повітовою управою виїхав за Збруч. Але вороги довго не розпитували. "Піп так піп - давай попа!" Польська жандармерія вхопила адміністратора парох ії села Лапшин, о. Осипа Заторського, уродженця села Тростянець (пов. Бережани). Спершу його тяжко побили, опісля розгнуздані військові бандити обливали священика
кип'ятком, поки нещасний не загинув мученичою смертю.
у с. Стриганцях польські вояки застрілили чотирьох селян та одного жида. З-го червня 1919 р. польські вояки в Нараєві-місті посікли
шаблями кількох міщан. Тоді ж у с. Вербові вбили вояки Євстахія Семчишина. 1) На донос кс. Костоловського, В Біщу замордували вояки голову читальні, гром. комісара і діяча Бережанщини Степана Манацького. В селі Жуків під пам'ятником Тараса Шевченка поляки вбили двох

Отаршнни j стрільці - Бережанці У польській неволі в Тухолі в 1920 р. Сндять зліва: чет. М. Бобик, чет. О. Снігурович, пор. Рнзвк, пор. Микола Галій, сотн. Петро
Бігус, пор. Мельннк, четар ФраJЩ Бабак, пор. д-р Іван Хнчій. Стоять зліва: 2-й
хор. Володимир Оинсько, четар Іван Юрків, хор. Богдан Бородвйко, б-й четар Теодор Турчин. 8-й чет, Андрій МандзіЙ. Горішній ряд, З-й зліва віСТУІІОсип Дакура,
згодом інженер, ненадійно помер в 1964 р.

Степан Городецький, пхор. усе в 1914-1918 рр.,
сьогодні парох вРачестері, Н.П.

Похорони СЛ.п, полк. д-рв ОСШІаКовшевича в Бережанах у січні 1919 р. На
цm6lтарі зустріли ДОМОВИНУ
о. крил. Теодор Кордуба парох м. Бережан,
о. Омелян Король парох у Саранчуках і о. Михайло 3алеськнй, помічник
о. крилошанниа.

Почесна сотня Українського Державного Війська ІІа похоронах полковника
д-рв Осипа Ковшевича в січні 1919 р,

селян з цього ж села. У селі Поручині, польські вояки, на доручення
власнички місцевого фільварку, Ванди Біліньскої, запрягали у плуг
восьмеро селян гейби коней, на глум і кпиниь- також і побої, а жінок
запрягали до борони. Та сама жінка - садистка наказала жорстоко побити свого наймитна 16-тилітнього Михайла Савкова, сина Онуфрія.
Катував хлопчину польський жандарм Антоні Ковальчик Пізніше знедоленого і тяжко побитого хлопця заарештували, а через кілька днів,
знайдено' його тіло на полі, за селом Дриrцевом. з поломаними руками
і проколеними багнетом грудьми. Так знущався ворог над українським
населенням - автохтонами цієї землі, ворог - наїздник і загарбник.
Хвиля арештів охопила, в першу чергу наше духовенство. Між заарештованими, що перебували у в'язниці "на Бригідках" у Львові, були : о. катєхит Василь Дубицький, о. кат. Михайло Осадца, о. Омелян
Гавришо, о. Павло Олійник, о. Мінко, о. Омелян Король, о. Григорій
Гарматій, о. Микола Марків: інші як о. Василь Кушнір, о. В. Левицький.перебували у в'язниці в Бережанах. Заарештовано також повітового
комісара, радника Івана Масдяка - 2). і посаднина міста, Тимотея Старуха, 3).,а єдиним проти них закидом була служба Рідному Краєві.
Також чимало заарештовано було жінок - українок Між іншими,
дружину Т. Старуха забрали з малою дитиною до в'язниці, її сковану
відвезли до Львова, де вона просиділа 4 місяці. залишивши вдома без
опіки четверо малих дітей! .. Таких випадків було багато. Щоб допомогти осиротілим дітям та в'язням, знайшлося кільканадцять відважних жінок у Бережанах, вони вистарались у старости Мєлінського дозволу для скликання наради українського жіноцтва в Бережанах, щоб
заснувати "Комітет допомоги дітям і в'язням".На збори, що мали відбутися в залі "Надії", прийшло приблизно 60 жінок, але одночасно і військова жандармерія. Жандарми записали їхні прізвища і погнали чвірками на команду міста. По кількагодинному переслуханні усіх жінок, командант повідомив їх, що всі вони є .лсонфівовані" і мають щоденно
зголошуватись на команді жандармерії аж до відкликання. 4).
Скільки було тоді відомих і невідомих жертв! Хто їх перечислить !
За української влади був спокій, жодних грабунків чи реквізицій. Ні
в повіті, ні в самих Бережанах серед польського населення ніколи не
робили масових обшуків чи арештів, хоча були випадки нельояльної
поведінки супроти влади з їхнього боку! Що цікавіше, поляки та жиди не тільки мали повну свободу - вони були ще й звільнені від всяких тягарів на потреби Української Держави: поляків і жидів ніхто
примусово не брав на військову службу. Від них не вимагали данини
на військові потреби.
За української влади весною 1919 р. поляки закинули, що в таборі
полонених та інтернованих на Косачеві біля Коломиї, нібито траплялися
надужиття і знущання. То був єдиний табір на галицькій території, в якому перебували близько тисяча інтернованих чи полонених поляків.
Між ними були також польські офіцери, яким О. В. Команда виплачу-

вала згідно з тодішніми ще австрійськими законами для полонених
старшин і стрільців чужих армій - старшинські чи вояцькі платні. Знущань там не було. Комісія Міжнароднього Червоного Хреста, в складі
якої були представники Ч. Хреста, як українського так і польського,
оглянувши табір у Косачеві, висловила побажання, щоб усі табори у
всьому світі були так добре організовані; жадних надужить там не було, навпаки панував там лад, порядок і пошанування людської гідности.
Після "Чортківської офензиви" в липні 1919 р. на Велику Україну
подалися понад сто тисяч синів Галицької Землі. Восени 1919 року у
в'язниці в Бережанах було заарештованих 250 громадян - українців
Бережанщини, - і в тому ж часі Міжнародний Червоний Хрест повідомляв, що в Галичині, у польських таборах за дротами перебуває 70
тисяч інтернованих, а у в'язницях - 23 тисячі українців.
Звірства польської солдатчини та 'переслідування польською вла
дою, дехто пробував пояснити психологічними мотивами. Поляки завжди д!lвились на українців як на нищий елемент за них, - вони мали
панувати, а українці мали служити, - вони ж прецінь шляхта, а тамті
прості хлопи ... Тому сам факт, що ті "хлопи - чернь" якїх вчив Заглоба - Сєнкевіч - посміли вхопити ініціятиву в свої руки для створення
власної від нікого незалежної Української Держави - кинув Їх в шалену лють, вони ж мали на тій території жити - панувати, а хлоп мав
робити і своєю працею годувати панів !.. При самому кінці польського
панування ще перед 1939 р. поляки явно - славно розкрили карти, мовляв: ..Жадних українців в границях Польщі немає, а є деякі поляки,
які давно зрущилися і яких треба чим - скоріше привернути польському
народові, байдуже чи за їх волею чи примусом" !.. Цю свою ненависть
до всього українства, поляки весь час завогнювали, а навіть вже по розгромі Польщі - німцями, можна було почути від поляків, що це так
їм прислужилися українці і на фронті і за фронтом. Коли діяло польське підпілля 1943 - 45 рр. 1'0 жертвами його на східніх землях були не
так німці, як саме українці, а то й цілі села на Волині.
Двадцятиріччя польської окупації - займанщини на західніх землях
України, можна коротко схарактеризувати,
як час насильства, злочинства, ошуканства і часто - густо звичайного бандитизму.
Однак, до тих змінених обставин Бережанщина, як і вся Західня
Україна, досить скоро пристосувалась, і боротьба за краще завтра тривала далі. З приходом польської цивільної влади, почало відновлюватись українське громадянське життя. Активізуються і в місті і в повіті
такі товариства, як "Українська Бесіда", "Просвіта", "Рідна Школа".
На місце "Січей" , яких поляки не дозволили відновити, повіт покривається мережею "Лугів", а в Бережанах розвивається "Пласт". Коли
польська влада стримала розвиток і цих організацій, їх замінили "Сокіл" з дружиною копаного м'яча .Лнсоня" , або "Дружина княгині Ольги". По селах ростуть спортові гуртки, чи то як окремі товариства, чи
як секції при читальнях "Просвіти". Колишня секція "Студентського

Союзу", відроджується при місцевій філії "Просвіти". Без огляду на
польські утиски, ростуть У повіті гуртки "Рідної Школи", "Союзу Українок". Від 1930-их років у Бережанах відбуваються кожного року фестивалі хорів із усього повіту. Там же постає 1934 р. вперше десятиденний
курс диригентів, на якому, крім співу вивчають також історію і географію України і основи кооперації. Після стабілізації валюти в 1924 р.,
розвиває свою діяльність наша кооперація, а з нею і "Сільський Господар". На 'що раз більший натиск польської адміністрації - Бережанщина відповідає ростом "в глибінь". З одного боку - міцнішає культурно освітня праця серед народу, а з другого - економічна. Поруч косперації, з'являється і розвивається приватне купецтво.
Малі перспективи на успіх самої легальної боротьби, викликали
активізацію українського підпілля. яке поволі займає місце політичних
партій, що станули до виборів 1928 р. Політичні процеси від кінця 20-их
років стають буденним явищем у Бережанах, а рівночасно парадоксом
повоєнної Польщі : вони на кожному кроці пригадують і показують
польську неправду, фальш і несправедливість і така форма правління
найкраще популяризує, а то й заохочує громадянство вести на усіх ділянках життя безустанну і неуступчиву боротьбу - за свої належні
права, за свою свободу.
Новиною для Бережанщини запровадженою польською владою,
були кількаразові карні експедиції, з яких перша перейшла до історії
під назвою .лтацифікації", Ще іншим "дарунком" польських урядів
на протязі усього двадцятиріччя, була колонізація українських земель.
За перше десятиріччя вона залила Бережанський повіт, але фактично
жодної користи державі не принесла, а для самих колоністів стала
трагеШ.єю в 1940 році.
1) "Кривава Книга", Відень, 1919 р. стор. 16, 17, 25.
2)
Іван Масляк. радник окружного суду в Бережанах, перший український
староста-комісар
повіту Бережани. Після українсько-польської
війни, був
заарештований польськими окупантами, які присудили йому кару дворічного ув'язнення за службу своєму народові, позбавивши його усіх набутих
прав на платню і емеритуру. Працював адвокатським практикантом в містечку Козові, де через кілька років нагло помер від виливу крови У мозок.
Там і похований. (Примітка - автора.)
3) Про
арешт Тимотея Старуха подає його син, о. Микола наступне: "При
відвороті нашої армії за Збруч, мій батько виїхав також і задержався деякий час у селі Оринін, біля Кам'янця-Подільського.
Там його знайшла
і заарештувала
польська військова жандармерія
весною 1920 р. Батька
перевезли спершу до Бережан, а відтак до Львова, до в'язниці на вул.
Баторого. Заряд в'язниці навмисне держав батька в камері, де сидів І.І.;С
другий українець, з відкритою туберкульозою. Перебуваючи там біля півтора року, аж до судової розправи, батько набрався тієї грудної недуги.
В часі судової розправи, батько рознервований фальшивими закидами проти
нього, дістав вибух крови. Суд вилучив його справу, та перевів до кінця
розправу проти радн. Івана Масляна, якого аасудпв на дпа роки Е'ЯЗНИЦ~
Батька, за навцією
випустили на волю. Я перевіз його до Бережан. Вже
батько не видужав - помер 24 квітня 1923 р. (Із недрукованих спогадів
о. Миколи Старуха, Милвил, Н. Дж.)
4) "Кривава Книга", B~

Віднова

громадського

життя

Проминуло кілька місяців. Польські війська стали над Збручем.
Військову адміністрацію перебрала цивільна влада. Почали поволі повертатись заарештовані, бо цивільна влада не знайшла достатніх законних підстав, щоб їх і далі тримати по в'язницях. Поволі народ заспокоюється, перестають діятись грабунки, насильства. Помітне вичікування, адже ще не все пропало! Наші на Україні. Там іде бій з іншим
ворогом ... Віра у зміну на краще ніколи нас не покидала.
Унраїнський Вістник" у ч. 101 з26 травня 1921 р., в рубриці "Д(':
писи з краю" писав (цитуємо) : "Бережани (Обнова товариств. Реквізиція Дому "УПТ", На селі і в повіті. Гостина українського театру).
Заходами кількох дбайливих одиниць обновлено слідуючі товариства
в Бережанах:
"Учительську Громаду", "Боян", філію "Просвіти",
філію "Сільського Господаря" та кооперативу "Народний Дім". Початок
до обнови дало т-во "Боян", що зараз взялося до праці, виставивши
на сцені драму ,.ой не ходи Грицю", що випала надзвичайно гарно, владивши святочний поранок в пошану президента Юліяна Романчука,
а також величавий Шевченківський концерт. Думаємо, що й інші товариства підуть слідами ,.Бояна" і візьмуться щиро до праці, тим більше,
що нововибрані виділи дають в цьому запоруку". І далі: "Анормальний
стан від хвилі окупації триває дальше. Ось приміром: В листопаді 1920
р. польська поліція зареквірувала за посередництвом магістрату і староства дім кружка "У П Т" на свої приміщення та на поліційну школу,
мимо протесту зі сторони управи т-ва, що будинок є призначений на
школу і бурсу. З кінцем квітня 1921 р. поліційна школа закінчила свої
виклади, управа т-ва домагалась повернення дому". На жаль, без успіху : староство й далі зберігає реквізицію, хоча цей реквізиційний закон - скасований. У будинку т-ва за розпорядженням староства, поселився жид. На домагання управи т-ва, староста заявив, що це дійсно
незаконно, бо референта впровадив в блуд комісар поліції Кошиковскі,
але покищо все буде по старому без змін ... "Український Вістник", ч.
113 від 14 червня 1921 р. помістив оголошення про загальні збори т-ва
з обм. порукою ,.Надія" в Бережанах, які мали відбутись 29 червня 1921
р. Підписали за Надзірну раду: голова о. Омелян Гавриш о і секретар
Василь Кізима. "Український Вістник", ч. 146 від 28 липня 1921 р. повідомив, про заборону загальних зборів "У П Т" в Бережанах, мовляв,
саме тоді кинулась пошесть ... "Не треба додавати, що всякі пошесті, це
тільки претексти (димові заслони), бо в Бережанах саме тоді відбувались атлетичні змагання, щоденні кіно - вистави, а польське касино
щовечора повне. Таке само письмо про заборону, отримало кред. т-во
"Надія". Про давнішу заборону загальних зборів читальні "Просвіти"
на Адамівці читачі "Українського Вістника" вже знають. Найновішим
подвигом старости Якубшого є розв'язання виділу і заборона товариства
"Український Фонд Воєнних Вдів і Сиріт". "

Та сама газета з 26 травня 1921 р. (ч. 101) писала про події на Береканшині таке: "В селах повіту тяжка мізерія, в 75 - відсотках сіл урягують "собі" в повнім того слова значенні як війти, всякі лісничі,
лідлісні
та інші зайди, а про Їхнє урядування хіба читач сам собі пізеньку доспіває. В селі Вербові староство назначило війтом лісничого
тібр графа Потоцького, Саві ча ; громада вибрала асесором (свого чоповіка) Федька Генку. Це не сподобалось полякам, яких в селі всього
двох. Пішли ІЮНИ дО станиці поліції в Нараєві - місті, до якого напежить село Вербів і через пару днів до громади прийшло письмо, з доиаганням, усунути його з уряду асесора, бо він, мовляв, ворожо віднозиться до польської держави. Річ очевидна, Гевка було відразу усунено.
Подібне діється у всьому повіті, особливо в західній частині, де "гуляє"
лотуторський командант поліції Мацькув. Він, розшукуючи .лсомпльогів" наважується навіть чинити перешкоди у збиранні датків на фонд
,Учітеся". "
Все те вказує, що громадське життя не завмирало, не зважаючи
іа поліційні переслідування - боротьба не вгавала. В той час у місті
Бережанах жили і діяли, між ін., такі громадяни:
о.кан. Теодор Корлуба, гімназійний катехит о. Василь Дубицький, катехит народніх шкіл
з. Іван Кордуба, о. Михайло Залеський, проф. д-р Осип Залеський. радіНК суду Омелян Кобринський, радник суду Василь Щербатюк, підпрок
[І,митро Бойко, дир. суду Олександер Боролайко (після повороту з Укра'ни 1920 р.), уряд. Василь Кізима, скарб. уряд. Антін Пашківський, суд.
зфіц. Василь Копцюх, інж.- землемір Володимир Мацілинський,
повіт.
лікар д_р Володимир Лаврівський (довголітній голова тов. "Боян") пошт.
уряд. Осип Рижевський, та гімназійні вчителі:
Гнат Мартинець, Лев
Крип'якевич, Михайло Підлужний. д-р Василь Левицький, Іван Флюнт
га Володимир Гусак (повернувши з України в 1920 р.) .
Першим товариством, що відновило діяльність під новою окупацією, була "Українська Бесіда". Члени силоміць увійшли до своєї домівки, в домі УПТ, на першому поверсі. Партер того дому зареквізувала для себе "Коменда Пов. Поліції Паньст.". На Бесіду спочатку
приходили 2 - 3 особи, але потім кількість відвідувачів збільшилась.
Ділились вістками, жили надіями, читали єдиний тоді дозволений поляками часопис "Вперед" - орган української Соціял - Демократичної
партії. Газета друкувалася латинкою. Сусідство з поліцією мало ту вигоду, що серед громадян, які сходилися прочитати газету чи пограти
в шахи, - годі було дошукатись .лтротидержавної діяльности". Фактично,
у тому ж приміщенні відбувались проби хору і аматорських вистав, там
же обговорювали всякі надії та складали пляни дальшої діяльности.
Слідом за "Бесідою" пішла кооперативна
крамниця "Народній
Дім", відновленням якої, зайнялись судові апліканти д-р Франц Коковський та Д_р Франц Свістель. Віднову філії "Просвіти" фактично
спричинили повідомлення знизу - від сільських читалень "Просвіти",

які відновляли свою діяльність. Філія "Просвіти" почала знову діяти
в 1922 р. Рівночасно з відновою читальняного
життя, поширювано заклики про закладання споживчих кооператив та молочарських спілок.
у 1924 р. управа "Народнього
Дому", що з уведенням нової злото вої
валюти, почав заможніти, прийняла до праці платних організаторів :
дЛЯ споживчих кооператив Петра Березовського з Городенки, та Івана
Любінецького
на інструктора та організатора
молочарських
спілок у
повіті. Для крамарів і книговодів влаштовували
кооперативні курси,
отож вишколювано
майбутніх кооперативних
працівників. У 1928 р.
в повіті було вже 60 споживчих кооператив. 1928 року в Бережанах постала централя для кооператив в повіті - "Окружний Союз Кооператив". Начальником складу був декілька років Іван Лонкевич. Окружний
Союз по кількох літах об'єднався з "Повітовим Союзом Кооператив"
у Підгайцях,
За часів сумно - звісної польської
.лтацифікації" - "Окружний
Союз" зазнав значних матеріяльних втрат, тому таке об'єднання з "П
СК" в Підгайцях, було обопільно корисним і доцільним: був фаховий
провід, ширше поле діяння, торговельна дисципліна, збільшився товаровий капітал. Управа мала свій осідок у Підгайцях, а склади товарів
були в Бережанах і Козові. До управи належали інж. Іван Бакалець,
Іван Михайлів, та д-р Іван Шкіра. Працівниками були: завідат. складниці в Бережанах Шпундер, Теодор Боянівський, Павло Созанський:
ревізорами між інш. Михайло Клецор з Раю та Ів. Ханик. За німецької
окупації директорами "П С К" -- Підгайці були: Михайло Клецор, Іван
Михайлів і Богдан Мельник.
У зв'язку з поширенням кооперативної ідеї, прийшла черга й на
віднову філії "Сільського Господаря" в Бережанах. Централя "С Г" була у Львові, а філії в повітових осередках. Бережанська
філія об'єднувала 36 громад, тобто 36 гуртків "С Г". При них були гуртки "Хліборобського вишколу", в якому збиралася молодь від 10 до 18 року життя. Всі гуртки охоплювали до 500 осіб хлопців і дівчат. Головою філії
був спершу о. Василь Кушнір парох села Вербова, згодом проф. Михайло Васьків дир. господарської школи в Шибалині ; останнім головою обрано д-ра Франца Коковеького. Як сільсько - господарські сЬахівці працювали в повіті : агроном Гриць Мельник, інж. - агроном Богдан Соболта та інж. - агроном Іван Семків. Інструкторами
при хліборобських
ви школах молоді були: Михайло Гладиш з Бережан, М. Гевко з Вербова. При філії діяла також філія "Пасічничої Спілки", централя якої
була в Тернополі. В тій спілці працював інж. Осип Баран з Раю. її
основне завдання полягало в допомозі пасічникам набувати цукор для
годівлі бджіл весною. 1).
У 1924 р. постало товариство "Охорони воєнних могил'; а також
т-во "Опіки над молоддю". Завданням першого т-ва було впорядкування воєнних могил, в першу чергу на цвинтарі УСС в Посухові, на горі
Лисоні та на цвинтарі в Бережанах. На Лисоні була насипана висока

пам'яткова могила з часів кривавих боїв з москалями Українських Січових Стрільців в 1916-му році. На Зелені свята ту могилу прикрашували
зеленню і квітами, туди приходили з Бережан та сусідніх сіл церковні
процесії, відправляли
Богослужби, - вшановували своїх незабутніх
Стрільців.
Завдання другого товариства полягало в допомозі прохарчування
й забезпечення сиріт в "Українській Захоронці". По І-ій світ. війні в повіті була значна кількість дітей-сиріток Ними опікувалося село, але
та опіка була всіляка, а в той же час поляки і жиди мали свої добре
обладнані сиротинці. Крім цього, т-во "Опіки над молоддю" підтримувало місцеву пластов у організацію. Головою цього товариства був о.
Іван Кордуба, потім д-р Володимир Вемко.
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Фізичне виховання української молоді під новітньою Польщею зустрічали труднощі й перепони з боку влади. Вона, щоправда, намагалася вести фізичне виховання української молоді разом під "одним
дахом" у рямцях державних спортивних товариств, як "Гарцерство",
.:Стшелєцкє дружини", однак наша молодь проти цього вперто боролась.
Хоча дирекція гімназії вишукувала всякі примани - українська молодь трималась стримано і осторонь. Стало на тому, що лише польська
молодь мала своє .л-арцерство" чи інші організації. Лише діти "Р Ш"
М3.ТШ свої години руханки та прогульки.
З рівнобіжних відділів при державній польській гімназії, з яких перед І-ю світ. війною мала постати державна українська гімназія, всі залишилися й надалі .лтаралельками". Польська влада не дозволила створити українську гімназію. В тих клясах більшість предметів викладались польською мовою. На заснування "Пласту" в паралельних відділах влада спочатку не годилась, але потім, під впливом переконувань
українців - педагогів, шкільна влада таки погодилася на його заснування. Опікуном "Пласту" при гімназії призначено проф. Івана Бабія.
Першим провідником пластунів був учень Роман Кордуба із Саранчуків (згодом інж. - механік), пізніше учень Теофіль Б. Він дав "Пластові"
ідейні і фізичні основи розвитку. Згодом провідниками були учні
рослав Стар ух і Володимир Рижевський.
З роками постав також і міщанський 'Пластовий курінь.до якого
входили колишні пластуни - випускники гімназії та міщанська молодь.
1929 року пластова сітка поширилась на села, де постає напівлегальне
"Село - пласт". Душею тієї організації був Ярослав Стар ух. Літом у сусідніх лісах пластуни влаштовували свої табори: у Руриськах, на Лисоні, у Вільхівці та інших місцях. Найрадше таборували пластуни на
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Лисоні. Там була воєнна могила, пластуни її впорядковували,
прикрашували, а новаки вчилися рідної історії. До Бережанських
таборів навідувалися пластуни з Рогатинщини
і Тернопільщини.
Польська поліція підозрілим оком слідкувала за пластовим рухом. Пластунів перевіряли, по кілька годин притримували на переслуханнях.
Одначе, з часом пластуни звикали до тих поліційних практик і взагалі ними не переймались, своє далі робили. Котрогось літа на залізничій станції Потутори. поліція намагалась
навіть заарештувати
тернопільських
мандрівників - пластунів, які під проводом проф. д-ра Никифора Гірняка
вибралися на Лисоню.
Дирекція гімназії закликала
українських
пластунів до участи в
польських державних святкуваннях, але й тут українські пластуни знаходили "способи" і прямо ухилялись від участи. Через те опікун Пласту
проф. І. Бабій, мав від дирекції гімназії багато докорів і погроз про заборону дальшого діяння пласту, але на погрозах й кінчилося. Міщанський пластовий курінь таких перешкод не мав і розвивався успішно.
При курені постала власна духова оркестра. На векслеву поруку одного
із старших громадян, закуплено інструменти на суму 1500 зл. Першим
інструктором оркестри був учитель музики п. Гудечек, здається за національністю - чех. Через рік оркестру перебрав пластун Богдан Старух
передбачливий,
рухливий і щиро відданий пластовій ідеї, він мабуть
по батьку успадкував організаторський
хист. Оркестру любило і підтримувало громадянство. Концертами та грою на фестинах пластуни
заробляли гроші, і до року сплатили борг за інструменти. Якийсь час
діяв при Пласті гурток мандоліністів та мішаний хор під проводом Романа Якимова.
На Великодні свята пластуни мали почесну стійку при Божому
Гробі, а на Зелені свята прикрашували
стрілецькі могили : цвинтар
УСС-ів у селі Посухові, на кладовищі у Бережанах та на Лисоні. Пластуни відновили розриту поляками могилу на Лисоні в 1928 р. Із щирою
вдячністію згадуємо тут усіх українських пластунів, що діяли у Бережанах: Ярослав і Богдан Старухи, Володимир і Роман (Павло) Рвжевські, Євстахій Сендецький, Ярослав Пришляк, Михайло і Осип Ставничі, Осип Пеленський, Павло Созанський, Адам і Роман Якимові, братів
Войтовичів, Володимира Савчака, Володимира Середюка, Володимира
Підфігурного.
Володимира
Юхновича,
Марка Лонкевича,
Ярослава
Снилика, Ст. Починка, Володимира Душника. Згадуємо також і наших
пластунок : Ольгу Старухівну, Олю і Геню Єлюківні, Зосю Масляківну,
Марусю Бачинську, Олю та Ір ку Заворотюківні, Ярославу Бородайкінну
та інших, що Їх імена вийшли вже з нашої пам'яті. Багатьох із них немає вже між живими.
Пацифікація
1930 р. знищила Пласт матеріяльно, Хоча польська
влада ніколи дозволу на заснування й дію Пласту не давала, то тепер
його виразно заборонила. Під час пацифікації відділ поліції сплюндрував пластову домівку, сконфіскував
музичні інструменти, але самої

пластової ідеї не спацифікував - вона дальше жила в серцях і ума}!
пластових юнаків та юначок
Більшість пластунів перекинулися на спортивну ділянку - копаного м'яча. Щоб була Jtе!альна підстава на існування спортивної ділянки,
відновлено в Бережанах т-во "Сокіл", при якому заснували дружину
футболу чи копаного м'яча, яку названо "Лисоня". Громада Адамівни,
яка була власником кількасот - моргоної сіножаті над Золотою Липою,
подарувала під грище Лисоні один мор! сіножаті. Закипіла спортивна
діяльність. Тренінги, змагання, виїзди в "терен" і т. п. Це не дуже поцобалося .лтаньствовим чинникам" - і нагло військова команда 51 п. п.
зажадала, передати грище Лисоні до диспозиції війська. Це було ЯВНЕ
безправство, бо ще в Польщі закону про конфіскату майна - не було.
тут не діяв жадний закон - лише брутальна сила. Сталося це на передодні війни з німцями.
По селах, при читальнях "Просвіти", згідно із статутом, поставали
гуртки .лсопунів", тобто місцеві футбольні клюби, Як колись давніше
"січовики", так тепер "копуни" на громадських майданах, 'на толока}!
вправлялися в "мистецтві гри в футбол". Відбувались міжсільські змагання. І як колись, так і тепер в неділі чи свята майже все село сиділс
на майдані, придивляючись до змагань, згадувало про минуле ідумале
про прийдешнє ...

