
Rys historyczny miejscowości Węsiory 

 

Węsiory to niewielka miejscowość położona w gminie Sulęczyno, w powiecie 

kartuskim województwa pomorskiego, będąca kiedyś zaściankiem szlacheckim. Obecnie 

liczy około 750 mieszkańców. Sama wieś notowana jest od początku XV wieku, a jej nazwa 

należy do tak zwanych przez onomastów
1
 nazw rodowych, a więc takich, które pierwotnie 

oznaczały ludzi, a potem dopiero miejscowości przez tych ludzi zamieszkałe. Węsiory wzięły, 

więc nazwę od przezwiska Węsior czy Węsiora. Hipotetyczny wyraz węsiora czy węsior 

oznaczał człowieka z charakterystycznymi wąsami, jak dziś rzeczownik wąsal. Wąsy były 

znamieniem szlachty, w tym też drobnej szlachty kaszubskiej, do której należała wieś 

Węsiory. Szlachta pochodząca z tej wsi określana była przymiotnikiem węsierscy (np. ludzie, 

sąsiedzi, krewni)  z nazwiskiem Węsierscy i Węsierski, a że rodziny pomorskie były liczne, 

dlatego dla odróżnienia licznych ich potomków i członków w rodzinach szlacheckich, 

przyjęto różne przydomki, z których wiele to też genetyczne przezwiska
2
. 

W odległości 2 km od Węsior, na przełomie lat 50. i 60. XX wieku, odkryto  

4 kamienne kręgi oraz 20 kurhanów. Cmentarzysko znajduje się w północno-zachodnim 

krańcu jeziora Długiego. W Węsiorach odnaleźć można 4 kamienne kręgi o średnicy od 10 do 

30 metrów, z których jeden znajduje się na terenie niezalesionym, przez co jest dobrze 

widoczny. Pozostałe kręgi znajdują się w gęstym lesie. Przed II wojną światową na tym 

obszarze znajdowało się około 11 kręgów oraz ponad 30 kurhanów, z czego do dziś 

przetrwała tylko część z nich. Wiek obiektu jest szacowany na około 4 tysiące lat. Kurhany 

powstały około I-III stulecia naszej ery. W okolicy jest też około 140 grobów odkrytych przez 

archeologów. Wykopaliska prowadzono już w latach 1935-37  

z inicjatywy doktora i pisarza kaszubskiego Aleksandra Majkowskiego z Kartuz. Według 

orzeczenia naukowców, było to miejsce święte dawnych pogan – Gotów, przybyłych tu ze 

Skandynawii. Podbili oni ludność miejscową, która musiała im składać daniny, tam też 

palono zmarłych. Jednocześnie krąg kamienny był czymś w rodzaju zegara. W centrum koła 

był umieszczony pal, a cień padający od pala wskazywał pory roku. Chodziło głównie o porę 

jesienną, kiedy miejscowa ludność musiała odwozić daninę do księcia, który prawdopodobnie 

mieszkał w osadzie nadmorskiej, gdzie dzisiaj leży Gdańsk. W sąsiedztwie kamiennych 

kręgów odnaleziono także ślady ludności  
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z epoki brązu, wczesnego żelaza oraz średniowiecza
3
. Zaskakiwać może fakt, iż to 

niesamowite odkrycie archeologiczne w Węsiorach nadal nie podlega żadnej ochronie, 

pomimo, że historyczna wartość tego obiektu podobna jest do wartości Kręgów  

w Odrach
4
. Wskutek tego obiekty niszczeją, także z uwagi na niefrasobliwość turystów, 

zabierających z obszaru „kamienne pamiątki”. Cmentarzyskiem w Węsiorach od 2002 roku 

opiekuje się Stowarzyszenie Badaczy Kamiennych Kręgów w Gdyni. 

 

Fot. 1. Kamienne Kręgi w Węsiorach 

 

Źródło: http://hotel-podorlem.com/files/wesiory_-_kamienne_kregi_05.jpg  

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
3
 Kronika Szkoły Podstawowej w Węsiorach z roku szkolnego 1999/2000. 

4
 Wieś pogranicza borowiacko-kaszubskiego w Polsce położona w województwie pomorskim,  

w powiecie chojnickim, w gminie Czersk. 

http://pl.wikipedia.org/wiki/Wie%C5%9B
http://pl.wikipedia.org/wiki/Kaszuby
http://pl.wikipedia.org/wiki/Polska
http://pl.wikipedia.org/wiki/Wojew%C3%B3dztwo_pomorskie
http://pl.wikipedia.org/wiki/Powiat_chojnicki
http://pl.wikipedia.org/wiki/Gmina_Czersk


Fot. 2. Podwójny kurhan z brukiem 

                      

Źródło:http://polskajestfajna.wp.pl/gid,9061914,gpage,2,img,9061921,title,Kamienne-Kregi- 

w-Wesiorach,galeria.html?ticaid=110c35  
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