
 

 

W celu uczczenia unikalnej spuścizny 
kulturowej polskich Kaszubów 

w Kanadzie, każdego roku 
w pierwszą sobotę maja, 

w Muzeum / Parku w Wilnie 
obchodzony jest uroczyście 

 

DZIEŃ KASZUB 
 

Serdecznie zapraszamy do wzięcia 
udziału w tym wydarzeniu! 

Wstęp wolny! 
 

 

PARK & MUZEUM 
POLSKICH 
KASZUBÓW 

W KANADZIE 

Phone: 613-756-6937 
Email: 

 heritage@wilno.org 
website: www.wilno.org  

112 Wilno Road  North 
Wilno, ON   K0J 2N0                      

DZIEŃ KASZUB 
WILNO HERITAGE PARK 

Historyczny Park Polskich Kaszubów 
 

Park znajduje się w Wilnie, Ont., małej 
miejscowości położonej w pobliżu linii 
kolejowej łączącej Ottawę, Anprior i Perry 
Sound. Park oraz znajdujące się w nim 
muzeum etnograficzne - skansen 
powstało dla uhonorowania pierwszych 
polskich osadników, Kaszubów, którzy są 
potomkami starego słowiańskiego 
plemienia pomorskiego zamieszkującego  
północną Polskę. 

Pierwsi KASZUBSCY 
emigranci przybyli do 
Kanady w 1858 roku 
przywożąc ze sobą 
swój unikalny język 
oraz zwyczaje, które 
były przekazywane z 
p o k o l e n i a  n a 
pokolenie. 

I ch kul tura zosta ła 
w z b o g a c o n a  p r z e z 
emigrantów z innych 
regionów Polski – z Ziemi 
Koc i ewsk ie j  ( równ ie ż 
pólnocna część Polski) oraz z 
Galicji leżącej na południu, z 
okolic Jasła. 

Kaszubi stworzyli bardzo 
zwięzłą społeczność, której 
życie koncentrowało się 

wokół Kościoła pod wezwaniem Św. 
Stanisława Kostki, pierwszej polskiej 
parafii w Kanadzie. 

W muzeum można zobaczyć krzyż z 
pierwszego kościoła, a także trzy 
drewniane krzyże powstałe w hołdzie dla 
polskiej tradycji Drogi Krzyżowej. 

HISTORYCZNE MUZEUM & PARK 
POLSKICH KASZUBÓW 

W KANADZIE 

Godziny otwarcia: 
 

lipiec i sierpień 
codziennie od 11:00 do 17:00 

 

od września do Thanksgiving 
tylko w weekendy 



 

 

 
 

MUZEUM - SKANSEN 
 

W muzeum - skansenie pod gołym 
niebem, na który składa się kilka  
historycznych budynków, można 
zobaczyć wiele eksponatów takich jak 
stroje kaszubskie, hafty i wyroby 
ceramiczne. W 2008 roku został otwarty 
kolejny obiekt - wiejski dom zbudowany z 
drewnianych bali, w którym znajdują się 
nie tylko sprzęty używane przez 
pierwszych osadników, ale także 
unikalne, ręcznie wykonane polsko-
kanadyjskie „meble z Wilna”. Na 
specjalną uwagę zasługuje wystawa 
pokazująca udział Kaszubów w Polskich 
Siłach Zbrojnych podczas pierwszej wojny 
światowej. 
Zapraszamy do odwiedzenia Centrum 
Informacyjnego. Można tam kupić 
książki związane z  historią Kanadyjskich 
Kaszub, płyty CD, DVD oraz pamiątki. 

Wilno 
pierwsze polskie osadnictwo 

 w Kanadzie 
Kaszubi to grupa etniczna zamieszkująca 
północny region Polski. Pierwsi polscy 
emigranci wywodzący się z tej grupy przybyli 
do Kanady w 1858 roku i jako miejsce swego 
osiedlenia wybrali rejon Renfrew, 
krajobrazem przypominający im rodzinne 
strony. 

Od 1859 roku zaczęli ujarzmiać dziką 
przyrodę tego regionu mając do dyspozycji 
niewiele ponad gołe ręce i wielki zapał. 
Pierwsi przybysze, a później ich potomkowie, 
poprzez determinację i ciężką pracę odcisnęli 
swoje piętno na tej ziemi, która stała się 
znana jako Kanadyjskie Kaszuby. 

Serdecznie zapraszamy do odwiedzenia   
pierwszej polskiej społeczności w Kanadzie, 
poznania tych wspaniałych, jedynych w 
swoim rodzaju ludzi - Kaszubów - tu, w 
Wileńskim Muzeum. 

Stowarzyszenie Potomków Kaszubów 
w Wilnie, Ontario 

 

Stowarzyszenie zostało założone w 1998 r. 
przez potomków pierwszych polskich 
emigrantów przybyłych do Wilna z regionu 
Polski zwanego Kaszuby.   
Zadaniem Stowarzyszenia jest spisywanie i 
utrwalanie bogatej spuścizny kulturowej 
wszystkich Kaszubów, zarówno tych, którzy 
osiedlili się wśród dzikiej przyrody regionu 
Renfrew, w miasteczku Renfrew, na stokach 
polskich wzgórz okalających jezioro Otter, a 
także tych z prowincji Quebec lub dalekiej 
zachodniej Kanady. 
Pierwszym przedsięwzieciem Stowarzyszenia 
było założenie w Wilnie historycznego parku; 
w 2002 roku został otwarty skansen pod 
gołym niebem z pamiątkami po pierwszych 
osadnikach. 
 

Zapraszamy do zostania członkiem 
Stowarzyszenia. 

Opłaty członkowskie wynoszą: $10 dla 
jednej osoby, $15 dla rodziny, $25 dla 

sponsora. Wpłaty, wraz z podaniem imienia i 
nazwiska oraz adresu, prosimy przesyłać na 
adres: Wilno Heritage Society, c/o Mildred 

Petroskie, Box 227, 17 William Str., Killaloe, 
On, K0J 2A0.  

  Jeśli nie wiesz – napewno Wilno! 

Poniższa mapka pokazuje lokalizację 
miasteczka Wilno, malowniczo 

położonego na stokach otaczających je 
wzgórz przeciętych szosą – Highway 60. 

HERITAGE STONES - to pamiątkowe 
kamienne płyty umieszczane przez 
potomków wzdłuż ścieżek Parku 
Historycznego, z których można wyczytać 
historie przybywających tu pierwszych 
polsko-kaszubskich osadników. 


