
Album „Souvenir of Niagara Camp” 

Opis zbioru 

W ramach zbliżającego się Dnia Kanady, który obchodzony jest na 

pamiątkę powstania Konfederacji Kanady w 1867 r. prezentujemy 

w ramach akcji „Rzecz z Historią” album pamiątkowy „Souvenir of 

Niagara Camp”.      

Zawiera on fotografie wykonane w obozie szkoleniowym dla polskich 

ochotników, którzy następnie wstępowali do powstającej we Francji 

Błękitnej Armii generała Józefa Hallera. Obozem dowodził 

podpułkownik Arthur D’Orr LePan, który został uhonorowany 

Krzyżem Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski i Mieczami 

Hallerowskimi.  

The Tadeusz Kosciuszko Polish Army Training Camp działał w latach 

1917-1919 w kanadyjskim mieście Niagara-on-the-Lake. Po dziś dzień 

północnoamerykańska Polonia organizuje uroczystości na terenie 

byłego obozu.  

Audiodeskrypcja 

Autor: F. H. Leslie, Limited 

Rok powstania: 1917-1918 

Technika: druk 



Wymiary: szerokość 14 centymetrów, wysokość 8,6 centymetra, 

głębokość 0,6 centymetra 

Ze zbiorów Muzeum Emigracji w Gdyni 

Poziomy album zwrócony dolną krawędzią do oglądającego. 

Widoczna tylko pierwsza strona okładki. Okładka kremowa, lekko 

pożółkła. 

Z lewej strony u góry niebieski napis: Souvenir of Niagara Camp. Pod 

napisem rysunek górnej części masztu z powiewającą flagą. Flaga 

zajmuje prawie całą szerokość i wysokość okładki. Jest w większości 

czerwona.  

Przy lewym górnym kącie flagi mniejszy prostokąt z niebieskim tłem. 

Pośrodku czerwony krzyż, którego ramiona przecinają się dokładnie 

pośrodku prostokąta. Krzyż jest przecięty czerwonymi, ukośnymi 

liniami spotykającymi się na środku i kończącymi przy każdym z kątów 

prostokąta. Utworzony w ten sposób czerwony kształt obramowany 

na biało. Jest to flaga Wielkiej Brytanii. Zajmuje około jedną trzecią 

szerokości i pół wysokości czerwonej flagi.  

Na środku czerwonej flagi kremowo-niebieskie zdjęcie. Na nim 

ceglany budynek zajmujący większą część zdjęcia. Ma prosty kształt 

zbliżony do kwadratowego pudełka. Jego kąty są zaokrąglone. 

Budynek widoczny jest od strony jednego z kątów. Widać dwie ściany 

budynku. 



Na jednej ze ścian dwa małe otwory okienne wykończone z góry 

półkolem.  

Dach lekko spadzisty, podzielony na cztery trójkątne części 

spotykające się na środku. Na zdjęciu widoczne są dwa z nich. Na 

środku każdego trójkąta mała nadbudówka. Jest wykończona małym 

spadzistym dachem, a na jej froncie jest okno. Takie nadbudówki to 

lukarny.  

Na dole zdjęcia podpis: Fort Mississauga. Wokół zdjęcia falowana, 

czarna ramka.  

Pod flagą, przy prawej dolnej krawędzi albumu, niebieski napis: 

Niagara-on-the-Lake, Canada. 
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