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OSUDOVÁ SCHŮZKA

19. ríjna 1944 se mela na hore Smrk 
uskutecnit duležitá schuzka se 
zástupcem velké domácí odbojové 
organizace Rada trí. 
Byl na ni vyslán rtn. Josef Bierský v 
doprovodu partyzána Kotacky ze 
skupiny Jana Ušiaka.

Recidivista Stanislav Kotacka však 
Josefa Bierského 
cestou zákerne 
zavraždil (zastrelil 
jej šesti ranami 
do zad) a oloupil 
jej o peníze, které 
mel u sebe. 

Po této tragédii se k Wolframu 
pridružila sovetská zpravodajská 
skupina 1. ukrajinského frontu 

pod velením kapitána 
Adama Jevsejenice 
Nišcimenka, jehož 
krycí  jméno bylo 
Belavskij. 

OSUDOVÁ SCHŮZKA

19. října 1944 se měla na hoře Smrk 
uskute nit důle itá schůzka se 
zástupcem velké domácí odbojové 
organizace Rada tří. 
Byl na ni vyslán rtn. Josef Bierský v 
doprovodu partyzána Kota ky ze 
skupiny Jana U iaka.

Recidivista Stanislav Kota ka v ak 
Josefa Bierského 
cestou zákeřně 
zavra dil (zastřelil 
jej šesti ranami 
do zad) a oloupil 
jej o peníze, které 
měl u sebe. 

Po této tragédii se k Wolframu 
přidru ila sovětská zpravodajská 
skupina 1. ukrajinského frontu 

pod velením kapitána 
Adama e
Ni imenka, jehož 
krycí  jméno bylo 
Bělavskij. 
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Pocházel z delnické rodiny se silným 
vlasteneckým cítením. 
V období mnichovské krize dobrovolne 
vstoupil do cs. armády, ale po okupaci byl 
z armády propušten. 
Do Polska prešel 18. 7. a už 28. 7. 1939 se lodí 

Chrobry presunul do Francie. Z cizinecké legie v Sidi Bel 
Abbes byl odeslán do jihofrancouzského Agde, kde byl 
zarazen k pešímu pluku. Po porážce Francie odplul lodí 
Rod el Farag do Anglie, kde se dobrovolne prihlásil 
k plnení zvláštních úkolu v týlu neprítele.
Proto byl zaclenen do skupiny Wolfram. Mesíc po seskoku 
v Beskydech jej cestou na schuzku s prof. M. Vysockým 
zákerne zastrelil Stanislav Kotacka, kriminálník z rad 
partyzánu (po válce byl popraven). 
Ostatky J. Bierského byly exhumovány 30. 9. 1945 
a pietne uloženy na hrbitove Borová (obec Lubno).

Josef Bierský
Narozen 19.3.1920 v obci Lubno

Zemřel 19.10.1944 na úbočí Smrku
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Rekonstrukce vraždy 
Josefa Bierského; Smrk 1993

Pohřeb Josefa Bierského
Borová 1945
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