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Indledning

For et par år siden havde jeg lejlighed til at besøge et af Londons mindre kendte militære museer, nemlig 
The Polish Institute and Sikorski Museum, London, som har til huse på 20 Princes Gate, London SW7 
1QA.

Instituttet blev oprettet i 1945 med det formål at tjene som et nationalt, intellektuelt og kulturelt 
samlingspunkt for eksilpolakker i England. Måske netop på grund heraf virker museet mere privat end 
andre museer. Stedet er et mekka for militaria med tilknytning til Polen, og især de polske enheder, der 
kæmpede sammen med den engelske hær. Da disse enheder blev demobiliseret afleverede de deres faner 
til opbevaring på Instituttet og de kan stadig ses her.

I en supplerende artikel har jeg behandlet min største oplevelse på museet - at se en fane, som tilhørte 1. 
Polske Faldskærmsbrigade.

Museet

Sæt et par timer af til at besøge stedet og en rundvisning, som i mit tilfælde blev ledsaget af en vanskeligt 
forståelig, "delvist" engelsktalende - men ikke af den grund mindre talende - ældre polsk gentleman. 
Museet er indrettet i et støre engelsk "rækkehus" og fylder adskillige etager. Alle tænkelige effekter med 
tilknytning til den polske hær er udstillet: Faner, uniformer, våben, mærker, fotografier, tegninger og 
breve.

Endog en motor fra et engelsk jagerfly, der blev fløjet af en polsk pilot, var der blevet plads til. 
Sidstnævnte fyldte temmelig meget og jeg fik det indtryk, at motoren var en slags tilbud man ikke kunne 
afslå, nu maskinen - inden den styrtede ned - havde været fløjet af en polak.

Er man bare det mindste interesseret i den polske hær, så vil jeg varmt anbefale et besøg på stedet.

Siden http://www.army.mod.uk/ceremonialandheritage/museums/details/m101poli.htm indeholder en 
kortfattet omtale af museet. Jeg vil anbefale en telefonisk kontakt til museet forinden et besøg, således at 
man sikrer sig, at det er åbent.

Postkort

Desværre var udvalget af postkort ikke stort, men der var dog to spændende billeder til salg. Selvom de 
ligger lige i den tidligste ende af "min" periode, så kunne jeg ikke stå for den elan, der lyser ud af 
billederne.

Motiverne stammer fra den korte krig, som den nyoprettede polske republik førte mod Den røde Hær i 
1920. En krig som polakkerne, til manges - og ikke mindst russernes - overraskelse, kom sejrrigt ud af.

De originale oliemalerier befinder sig på museet og er malet i 1920 af Leonard Winterowski (1872-1930.



Kamp mellem polske lansenerer og kosakker, 1920.

En eskadron fra 3. Lansenerregiment erobrer et batteri fra Bolsjevikkerne.
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