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Wystawa:  
„W drodze do niepodległości.  

Kanadyjski przystanek – obóz Kościuszko  
w Niagara-on-the-Lake, 1917-1919”

 

Wystawa autorstwa dr Anitty Maksymowicz z Muzeum Ziemi Lu-
buskiej w Zielonej Górze, pokazuje na unikatowych zdjęciach 

pochodzących w większości z nowojorskiego archiwum Stowarzyszenia 
Weteranów Armii Polskiej w Ameryce (SWAP) Obóz Rekrutacyjny Ar-
mii Polskiej, nazwany Obozem Kościuszko w Niagara-on-the-Lake w Ka-
nadzie. 

Wystawę przygotowano na 100-lecie czynu zbrojnego Polonii amery-
kańskiej. Jest to 116 banerów i oprawionych plansz w różnych formatach, 
czarnobiałe i kolorowe, opisy w języku polskim i angielskim. Wystawa 
składa się z fotokopii zdjęć, dokumentów, listów, wspomnień, szkiców 
i reprodukcji obrazów. 

Na zdjęciach ukazano funkcjonowanie obozu, przez który przeszło, 
począwszy od jego powstania w październiku 1917 aż do rozwiązania 
w  marcu 1919 roku, ponad 22 tysiące polskich ochotników głównie ze 
Stanów Zjednoczonych. Rekruci, za zgodą Stanów Zjednoczonych, szko-
leni byli przez oficerów kanadyjskich za pieniądze francuskie na terenie 
Kanady. Dużą rolę w przygotowaniach do powstania obozu i zgody władz 
trzech państw na jego powstanie tj. Francji, Stanów Zjednoczonych i Ka-
nady, odegrał Ignacy Jan Paderewski. Dowódcą obozu był Kanadyjczyk 
płk Arthur D’Orr LePan. 

Po dwumiesięcznym przeszkoleniu w Obozie Kościuszko w Niagara-
-on-the-Lake, sukcesywnie wyekspediowano 20 720 polskich ochotników 
do formowanej od czerwca 1917 roku Armii Polskiej we Francji. Było to 
wydarzenie bez precedensu w historii Stanów Zjednoczonych i Kanady, 
bowiem jedynie polska grupa etniczna dokonała takiej organizacji swoje-
go wojska na Obczyźnie. Armia Polska we Francji, zwana od koloru mun-
durów Błękitną Armią, rekrutowała się z Polaków – ochotników z Europy 
i innych kontynentów. Żołnierzy przetransportowano na koszt Francji 
do Europy trzydziestoma okrętami. Od lipca 1918 r. oddziały tej armii 
pod francuskim dowództwem walczyły z Niemcami na froncie we Francji. 
W październiku 1918 r. dowódcą Błękitnej Armii został gen. Józef Hal-
ler. Wiosną 1919 roku  formacja ta została przetransportowana do Polski 
i weszła w skład Wojska Polskiego, walcząc w wojnie polsko-ukraińskiej 
(1919) i polsko-bolszewickiej (1919-1920).

Po wojnach, do Ameryki (USA i Kanady), do swoich drugich ojczyzn 
powróciło około 12.500 byłych żołnierzy Błękitnej Armii. Pozostali zgi-
nęli na wojnach lub zostali w Polsce. Ci którzy powrócili, w 1921 r. w Cle-
veland, Ohio, powołali do życia Stowarzyszenie Weteranów Armii Pol-
skiej w Ameryce, które działa do dziś i sfinansowało wykonanie wystawy. 

Niestety w Polsce Niepodległej, nie mówiąc o czasach komunistycz-
nych, wysiłek ten był zapomniany, nawet przemilczany. Dzisiaj staramy się 
czyn zbrojny wychodźstwa polskiego w Ameryce z czasów I wojny świato-
wej przywrócić na karty historii Stanów Zjednoczonych, Kanady i Polski.

Zdjęcia prezentowane na wystawie obrazują warunki życia rekrutów, 
żołnierską musztrę i ćwiczenia, czas wolny, uroczyste wydarzenia, obozo-
wą codzienność – wszystko poczynając od czasów rekrutacji, aż po wyjazd 
żołnierzy z Kanady przez USA do Francji.

Obóz Kościuszko odegrał istotną rolę w historii miasta Niagara-on-
-the-Lake. Jego mieszkańcy w owym czasie okazali wielką pomoc, wspar-
cie i sympatię polskim rekrutom. Dziękujemy!

Wojciech Grochowalski  
na podstawie materiałów dr Anitty Maksymowicz

Exhibition: 
“On the Road to Independence.

Canadian Stop – Camp Kosciuszko  
in Niagara-on-the-Lake, 1917-1919”

[The Tadeusz Kosciuszko Polish Army Training Camp]

An exhibition by Ph.D. Anitta Maksymowicz from the Museum of the 
Lubusz Region in Zielona Góra presents a series of unique photo-

graphs from the New York archive of the Polish Army Veterans Associa-
tion of America (PAVA). Portrayed is the Recruitment Camp of the Polish 
Army called Camp Kosciuszko in Niagara-on-the-Lake in Canada. The 
exhibition was organized to commemorate the 100th anniversary of the 
War Effort of the Polish Emigration in America. It consists of 116 exhibi-
tion panels of various sizes, with images in both, black and white as well 
as color. The descriptions are written in two languages: Polish and Eng-
lish. The exposition consists of copies of photographs, documents, letters, 
memories, sketches and art reproductions. 

The photographs depict Camp Kosciuszko from its commencement 
in October 1917 to the dissolution in March 1919 where some 22,000 
recruits, mainly from the United States were trained. The soldiers of Pol-
ish descent were trained by Canadian officers under consent of the United 
States using France’s financial resources. One of the most notable people 
who took part in the formation of the camp and obtaining permission for 
its creation from France, the United States and Canada was Ignacy Jan Pa-
derewski. Canadian Colonel Arthur D’Orr LePan was appointed as Com-
mandant to the camp. After a two-month training at Camp Kosciuszko in 
Niagara-on-the-Lake, 20,720 Polish volunteers were successively dispatched 
to the Polish Army which has started forming in France in June 1917. It 
was an unprecedented event in the history of the United States and Cana-
da, as only Poles have made such an effort of their army-in-exile. The Polish 
Army in France, known as the Blue Army due to the color of their uniforms 
consisted of Polish volunteers from Europe and other continents. Its sol-
diers were transported to Europe on thirty ships financed by the French. 
From July 1918 they fought under the French command on the front line 
in France. In October 1918 General Józef Haller became the commander 
of the Blue Army. In the spring of 1919 this formation was transported to 
Poland and became a part of the Polish Army, fighting in the Polish-Ukrain-
ian War (1919) and Polish-Soviet War (1919-1920). After the wars, about 
12,500 former soldiers of the Blue Army returned to America (USA and 
Canada), their second homelands. Others lost their lives or stayed in Poland. 
Those who returned, at a convention in Cleveland, Ohio in 1921 founded 
the Polish Army Veterans Association of America (PAVA). The Association 
operates to this day and is the sponsor of this exhibition. Unfortunately, in 
independent Poland, not to mention the communist times, this part of the 
history was often overlooked or forgotten.

Today we are trying to restore the pages of the history of the United 
States, Canada and Poland and memorialize the War Effort of the Polish 
Emigration in America during World War I. The exhibited photographs 
illustrate the living conditions of the recruits, their drill and exercises, free 
time, ceremonial events as well as everyday life in the camp – everything 
from recruitment times to the departure of soldiers from Canada via the 
USA to France. Camp Kosciuszko also played an important role in the 
history of the town of Niagara-on-the-Lake. Its inhabitants showed great 
help and support for Polish people. Thank you!

Ed. Wojciech Grochowalski  
based on the materials of Ph.D. Anitta Maksymowicz

Exposition: 
“Sur le chemin de l’indépendance.

Station canadienne – Camp Kosciuszko  
à Niagara-on-the-Lake, 1917-1919”

L’exposition du Docteur Anitta Maksymowicz du Musée de la ré-
gion de Zielona Góra présente, sur des photographies uniques pro-

venant  principalement des archives à New York de l’Association des 
Vétérans de l’Armée Polonaise en Amérique (SWAP), Le Camp de Re-
crutement de l’Armée Polonaise appelé Le Camp Kosciuszko à Niagara-
on-the-Lake au Canada. L’exposition a été préparée pour le 100e anni-
versaire des actes armés de la Polonia américaine. C’est 116 banderoles 
et planches reliés en divers formats, noir et blanc, colorés, descriptions 
en polonais et en anglais; L’exposition consiste en des copies de photos, 
documents, lettres, souvenirs, croquis et reproductions d’images.

Les images montrent le fonctionnement du camp, à travers lequel 
– depuis sa création en octobre 1917 jusqu’à sa dissolution en mars 1919 
–  plus de 22 000 volontaires polonais, principalement des États-Unis. 
Les recrues avec l’assentiment des États-Unis ont été formées par des of-
ficiers canadiens avec l’argent français au Canada. Ignacy Jan Paderewski 
a été très important pour la création du camp et de la concorde des trois 
pays pour sa fondation: France, États-Unis et Canada. Le commandant 
du camp était un colonel canadien, A.D. LePan.

Après deux mois d’entraînement au Camp Kosciuszko à  Niagara-
on-the-Lake, 20 720 volontaires polonais ont été successivement envoyés 
à l’Armée Polonaise formée en France depuis juin 1917. C’été un événe-
ment sans précédent dans l’histoire des États-Unis et du Canada, parce 
que seulement les Polonais ont fait telle organisation de leur armée en 
émigration. L’Armée Polonaise en France, appelée de la couleur des uni-
formes l’Armée bleue, a recruté des volontaires polonais  d’Europe et 
du monde. Ils ont été transportés en Europe par trente navires. Depuis 
juillet 1918, les troupes de cette armée sous le commandement français 
se sont battues sur le front français. En octobre  1918, le général Józef 
Haller devint commandant de l’Armée bleue. Au printemps 1919, cette 
formation fut transportée en Pologne et intégrée à l’Armée Polonaise, et 
combats dans les guerre polono-ukrainienne (1919) et polono-bolche-
vique (1919-1920).

Après les guerres, environ 12 500 anciens soldats de l’Armée 
bleue  sont rentrés en Amérique, dans leur deuxième patrie. D’autres 
ont été tués pendant les guerres ou sont restés en Pologne et en Europe. 
Ceux qui sont revenus, en 1921ont fondé à Cleveland, dans l’Ohio, l’As-
sociation des Vétérans de l’Armée Polonaise en Amérique.    L’Associa-
tion fonctionne à ce jour et finance l’exposition.

Malheureusement en Pologne Indépendante, cet effort a été ou-
blié,  voire réduit au silence, sans parler de l’époque communiste.  Au-
jourd’hui, nous essayons de restituer aux pages de  l’histoire des États-
Unis, du Canada et de la Pologne. L’action de l’ armée d’émigration 
polonaise en Amérique depuis la Première Guerre mondiale.

Les photos présentés à l’exposition montrent la vie des soldats, leurs 
exercices militaires, le temps libre, les cérémonies, la vie quotidienne au 
camp au départ du Canada vers USA et la France. Camp  Kosciuszko 
était important pour la ville Niagara-on-the-Lake et dans la conscience 
des habitants. Ils ont manifesté de l’aide, du soutien et de sympathie 
considérables pour les Polonais. Merci!

Ed. Wojciech Grochowalski  
basé sur les matériaux du Docteur Anitta Maksymowicz


