
Do Českého T ěšína p řijíždí LEGIOVLAK , poctivá kopie historických vozů z Transsibiřské
magistrály.  Jeho  příjezd  vnímáme  jako  konec  mlčení  a  mlžení  o  čs.  legionářích  na
Těšínsku. Čs. legionářská obec završila projekt, který přispívá k prolomení mnohaletých
snah polských aktivistů o překrucování dějin Těšínska a s ním souvisejícího ponižování
místních Čechů. Týdenní zastavení v Českém Těšíně přijímáme jako poklonu více než pěti
stům čs.  legionářů  z  Těšínska,  z  nichž  se  mnozí  narodili  na  území dnešního  Polska.
Čs.  legioná ři  jsou  našimi  hrdiny.  Dostávají  se  definitivně  do  povědomí  nejširší
veřejnosti. Vnímáme je jako pionýry našeho moderního státu. Bojovali mimo hranice R-U,
na  rozdíl  od  polských  legií,  které  usilovaly  o  naplnění  svých  národních  zájmů  pod
pláštíkem Habsburské  generality.  Bez  bázně,  se  zbraní  v  ruce  vystoupili  proti  svému
tehdejšímu  státu,  rakouskouherské  monarchii,  která  nevyslyšela  touhu  českého  a
slovenského národa po samostatné, svobodné a nezávislé republice. 

Příjezd LEGIOVLAKU na T ěšínsko je  pochopiteln ě  i  poctou  čs.  legioná řům, kte ří
pod  vedením  generála  Šnejdárka  odhodlan ě  nastoupili  do  války  proti  Polák ům.
Ti usilovali o přivtělení Těšínského knížectví, po věky náležejícího k zemím Koruny české,
k rodícímu se Polskému státu. Tento historický nárok Čechů byl nezpochybnitelný a proto
se místní polské elity, podporované z Haliče, pokusily zvrátit situaci svérázným způsobem.
Na etnicky pestrém území zneužily principu vycházejícího z práva národů na sebeurčení.
Domorodý lid, z velké části národnostně nevyhraněný, se měl stát beranidlem k prosazení
polských zájmů. Sílily nacionální vášně a bylo zřejmé, že doposud jednoznačné historické
hranice  Českých  zemí  budou  zpochybněny.  Nebezpečí  pro  náš  čerstvě  zrozený  stát
pochopil  také  první  československý  prezident  T.  G.  Masaryk  a  vyslal  legionáře  do
nechtěné války.  A naši legionáři  nezklamali,  probili  se až k řece Visle a zasloužili  se o
uchování západního Těšínska v Československu. Proto si zaslouží opravdovou úctu všech
obyvatel českého Těšínska.

Pro  náš  kraj  je  LEGIOVLAK,  tato  originální  pojízdná  expozice,  potvrzením
nezvratného  slou čení  české  části  Těšínské  knížectví  s  Českou  republikou.
LEGIOVLAK přispěje  k  osvětě  a  hlubšímu poznání našich novodobých dějin.  Všechny
generace Čechů, ale i loajálních občanů jiných národností, v něm mohou hledat podstatu
národní hrdosti či zdravého českého vlastenectví.   

Československým legioná řům nep řestaneme být vd ěčni. 
Dokázali nemožné, jsme na n ě a díky nim i na svou zemi hrdi. 


