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      Rok 1943, a zejména jeho podzim, byl na západní Ukrajině ve znamení národnostních bojů, 
které byly vydatně podněcovány německými okupanty. Oddíly banderovců jako součást Ukrajinské 
povstalecké armády (UPA) zvěrsky vraždily Poláky, Židy a Rusy v úsilí o „čistou Ukrajinu“, v 
duchu hesla Ukrajina pro Ukrajince. Polské partyzánské oddíly Armii Krajowej (AK) oplácely tato 
zvěrstva tím,  dávky z kulometů a samopalů rušily noční klid. České obce na Volyni byly do určité 
doby oázami klidu a bezpečí; do nich se uchylovali pronásledovaní a ranění, a tam také nacházeli 
ochotnou pomoc. Obě bojující strany se však snažily zapojit i české obyvatelstvo do tohoto 
nesmyslného a barbarského boje. 
       Češi však pevně zachovávali neutralitu. Museli se však dělit o své zásoby s rekvírujícími 
bandami a skupinami. Tak až do podzimu roku 1943 odolával tlakům banderovských vyjednávačů i 
český Kupičov, který vzhledem k významné poloze jako centrum regionu chtěli získat na svou 
stranu.   Došlo k zastrašování, občanům Kupičova se hrozilo krvavou lázní, pokud se nepodřídí. 
Spojenectví si chtěli banderovci vynutit silou! Vraždili jednotlivé osoby a celé české rodiny žijící na
samotách a v blízkých osadách. Obětí této zvůle se stalo asi 22 Čechů. Zde začíná heroické období 
obce. Po pohřbu zavražděné rodiny Vrlových, rozhodli starší obce opatřit za každou cenu zbraně, 
zorganizovat obranu, přestěhovat české rodiny z okolí do obce, požádat polské partyzány o pomoc v
případě útoku banderovských oddílů do období, než bude dostatečně vyzbrojena vlastní obrana. 
       Rozhodnutí je věc jedna a jeho realizace věc druhá. Pod tlakem situace se však rozhodnutí 
začalo realizovat rychle a energicky. Již 9.11.1943 delegace kupičovských občanů uzavřela s 
polskými partyzánskými oddíly v Zásmykách písemnou dohodu o vzájemné pomoci proti 
banderovcům. Reakce banderovců byla rychlá. Splnili své vyhrůžky a již 13. listopadu 1943 
zaútočil na Kupičov celý sviňarský „kureň“ v síle několika set mužů se čtyřmi děly a několika 
kulomety. V jejich týlu byli připraveni k rabování, loupení a vraždění „civilisté“ se sekerami a 
vidlemi. Oddíl polských partyzánů, který práv ě pobýval v obci, za jistého přispění kupičovských 
občanů útok odrazil. Banderovci zanechali 27 padlých a ustoupili. Po prožitém nebezpečí 
kupičovští pochopili, že situace je opravdu vážná. Začalo opatřování zbraní, cvičení vlastní, 
kupičovské „samoobrany“, úprava nebo výstavba asi dvaceti bunkrů spojených zákopy a krytých 
drátěnými zátarasy. 
     Kupičov se během krátké doby stal opevněným městečkem. Nebezpečnými způsoby se 
získávaly v městě Kovelu zbraně od jednotlivých německých a maďarských vojáků a od vlasovců. 
Platilo se hlavně cennostmi a potravinami a občas i penězi. Za pušku se platilo 2 000 rublů (20 
marek), náboj stál 10 rublů, pistole 1500 rublů, za malé prase se dostal ze skladu okupantů kulomet.
Prostředky na nákup zbraní se získávaly veřejnými sbírkami. Za krátkou dobu byl vytvořen bojový 
asi šedesátičlenný oddíl. Jeho velitelem byl jmenován Bohuslav Ledvina. Zavládl neobvyklý ruch a 
elán, vše bylo podřízeno obraně a snaze vydržet do příchodu fronty a československé jednotky v 
rámci Rudé armády. 
     Kupičovští dokázali, že v okamžiku vážného nebezpečí se dovedou nadchnout pro společný cíl a
obětovat i své životy. Další útok následoval 22. listopadu ráno, kdy již organizovaněji útočilo kolem
tisíce banderovců, se čtyřmi děly a dokonce s jedním obrněncem udělaným z traktoru, který obránci
palbou na okraji obce zapálili. V Kupičově bylo v této době kromě českého oddílu samoobrany jen 
asi čtyřicet polských partyzánů pod velením velmi schopného velitele. Již v poledne se stala situace 
kritická, obráncům docházelo střelivo, vyslali proto posla na koni, Jaroslava Řepku, k polským 
partyzánům v Zasmykach s prosbou o pomoc. Posel džigitovskou jízdou s nasazením života se 
snažil proniknout obkličovacím kruhem. 
       Nepodařilo se mu to, byl sražen s koně a plížením se vrátil zpět. Poláci však přesto přispěchali 
na pomoc, protože slyšeli střelbu a věděli kolik uhodilo. Zaútočili na banderovce z týlu. Obklíčení 
bylo společným úsilím rozbito, útočící banderovci po těžkých ztrátách ustoupili. Od té doby se již 
banderovci neodvážili přiblížit na dostřel k obci, střežené obránci ve dne i v noci. Z vděčnosti za 



polskou pomoc a záchranu byla v obci zřízena nemocnice pro polské partyzány. Obec spravovala 
jako svobodnou enklávu (nejbližší česká obec byla vzdálena 60 km) rada starších, až do příchodu 
fronty začátkem dubna roku 1944. Během této doby byla obec dvakrát bombardována německými 
letadly. 
     Po proniknutí předsunutých jednotek Rudé armády do obce odešlo 237 kupičovských 
dobrovolníků včetně dívek do čs. jednotky v Lucku. Všichni šli do čs. armády s nadšením a 
odhodláním včetně několika šestnáctiletých chlapců. Doma zůstali jen starší občané, ženy a děti, 
aby v příštích měsících prožili opět kalvárii obce, která se ocitla na dobu tří měsíců ve frontovém 
pásmu a byla z velké části zničena požárem. V řadách 1. čs. armádního sboru padlo v bojích za 
osvobození Československa 25 kupičovských občanů a dvojnásobný počet byl raněn.
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