Stezka paravýsadku Wolfram
Po dohodě s por. J. Ušiakem přenechal
Wolfram svůj srub na Trojačce
partyzánům z oddílu Jana Žižky
a
přemísťil se do chaty hajného
Ladislava Kabilky na Samčance.
Zároveň obdržel dočasnou posilu v
podobě šesti partyzánů. Přes hajného
Josefa Faldynu bylo zprostředkováno
osobní setkání se zástupcem ilegální
organizace Rady tří prof. Milošem
Vysockým. Tato důležitá schůzka se
měla uskutečnit 19. října 1944 na
Smrku. Byl na ni vyslán rtn. J. Bierský v
doprovodu partyzána
Stanislava Kotačky z
Ušiakovy skupiny. S.
Kotačka však rtn. J.
Bierského cestou
zavraždil šesti ranami
Rekonstrukce vraždy
J.Bierského; Smrk 1993
do zad a oloupil jej. Po
této tragédii se k Wolframu přidružila
sovětská zpravodajská skupina I.
ukrajinského frontu pod velením kpt.
Adama J. Niščimenka (krycí jméno
Bělavskij). Obě skupiny odešly na jižní
svah Smrku, kde začaly budovat zimní
tábor. Avšak již 3.11. 1944 celou oblast
Nyní se nacházíte u třetí tabule NS Wolfram.
Stezka pokračuje vlevo po silnici.

obklíčily protipartyzánské jednotky.
Naštěstí se oběma
skupinám podařilo
bez ztrát na životech
probojovat z obklíčeRekonstrukce popravy
konfidentky Ryplové; Smrk 1993
ní, ale musely na
místě zanechat většinu svého vybavení, zásoby munice, výbušnin a část
zbraní. Partyzáni se sešli na samotě
Lhotská Louka, kde se od přátel dozvěděli závažnou informaci o chystané
protipartyzánské akci "Tetřev".
Robert Matula
Narozen 16.1.1918 v Ostravě Radvanicích
Žije v Britské Kolubii (Kanada)
Pocházel z dělnické rodiny a pracoval jako horník. V
polovině roku 1939 odešel ilegálně do Polska, kde se
přihlásil k čs. vojenským jednotkám. Přes cizineckou
legii se dostal k čs. armádě ve Francii, kde se zúčastnil bojů na
frontě. V Anglii následně prodělal výcvik pro plnění zvláštních úkolů
a v květnu 1944 byl vybrán do výsadku Wolfram.
Ještě v Anglii se v dubnu 1944 oženil s Violet Edith Wright z Oxfordu,
která se za ním po válce přistěhovala do Československa. Jako již
nadporučíka v záloze se jej po únoru 1948 neúspěšně pokusili
odsoudit za nesouhlas s komunistickým vedením v armádě. Ihned
po osvobozujícím rozsudku odešel 4.4.1948 ilegálně (i s rodinou) do
Velké Británie a v roce 1958 se přestěhoval do Kanady, kde žije
dodnes. Plk. Robert Matula se jako poslední žijící člen skupiny
Wolfram podílel také na přípravě této Naučné stezky.
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