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Słone, os. włośc., pow. Włocławski, 
gm. Pilutkowo, par. Wieniec, ma 29 
mk., 139 mr. 
 
 
Słone, wzgórze polne, w obr. gm. 
Słonego, pow. zaleszczycki, na płn.-
zachód od wsi; wznies. 373 mt. Br. G. 
 
Słone 1.) wś nad Sanem, pow. 
Brzozowski, par. rz.-kat. w Ruskiej 
Wsi. Na obszarze wsi jest źródło 
słone, przy którem dawniej była 
warzelnia soli. Po jej zniesieniu woda 
nie przynosi użytku, gdyż straż 
finansowa nie pozwala mieszkańcom 
nawet bydła poić przy źródle. Wś ma 
210 mk. (180 rz.-kat., 30 gr-kat.). 
Większy obszar zdawna był 
własnością Krasickich.  
 
2.) Słone, 1581 r. Słona, wś, pow. 
myślenicki, par. i urz. pocz. Rabka 
(odl. 4-5 klm.). W 1581 r. Spytek 
Jordan, kast. krakow., płaci tu od 23 
półłanków, 8 zagr. z rolą, 2 zagr. bez 
roli, 2 komor. z bydłem, 1 komor. bez 
bydła, 1 łan sołtysi, 2 zarębu., 1 
folusza (Pawiński, Małop., 48). Istniała 
tu warzelnia soli.  
 
 
3.) Słone, wś, pow. zaleszczycki, o 
3.7 klm, od Tłustego (sąd pow., urz. 
pocz. i tel.). Obszar dwor. łączy się z 
Nyrkowem. W 1870 r. 504 mk.; w 
1880 r. 538 mk.; w gm. 510, na obsz 
dwor. 28; gr.-kat. 505, rz.-kat. 27, par 
Czerwonogród; kasa pożycz. gm. z 
kapit. 53 złr. 
 
 

Słone, a settlement of peasants in the 
Włoscławski powiat [district] in the Pilutkowo 
gmina [community]. The parish is in Wieniec. 
There are 29 residents and 139 mórgs [in the 
Russian partition 1 morg = 1.388 acres]. 
Słone, a dirt hill on the border of Słone gmina 
in Zaleszczycki powiat, to the northwest of the 
village, 373 meters in elevation. 
 Bronisław Gustawicz
Słone 1.) a village on the San River in the 
Brzozowski powiat. There is a Roman 
Catholic church in Ruski Wieś. In the vicinity 
of the village is the Słone spring, near which 
long ago there was a salt works. After its 
closure, the water wasn't brought for use, 
because the fiscal guard didn't permit the 
residents or even the animals to drink at the 
spring. The village has 210 residents (180 
Roman Catholic, 30 Greek Catholic). Long 
ago, the greater property was owned by the 
Krasickis. 
2.) Słone, in the year 1581called Słona, a 
village in the Myślenicki powiat. The parish 
and post office was in Rabek (4-5 kilometers 
distant). In 1581, Spytek Jordan, the 
Castellan of Kraków, paid here for 23 half-
fields, 8 farmsteads with land, 2 farmsteads 
without land, 2 chambers with cattle, 1 
chamber without cattle, 1 field of the sołtys 
[chairman of the village council] 2 cutters, 1 
fuller (Pawiński, Małop., 48). A salt works 
existed here. 
3.) Słone, a village in the Zaleszczycki 
powiat, about 3.7 kilometers from Tłustego 
(site of the district court, the post office, and a 
telegraph). The territory of the manor was 
joined with Nyrków. In 1870 there were 504 
residents; in 1880 there were 538 residents; 
in the gmina there were 510, in the area of the 
manor 28; 505 were Greek Catholics, 27 were 
Roman Catholics. The parish is in 
Czerwonogród; a loan office building with 53 
Russian złoty of capital. 
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Słone, jezioro między dwiema wsiami 
t. n., pow. kościerski. Kś. Fr. 
 
Słone góry al. Słona góra, dział 
górski, lesisty, na praw. brzegu Sanu, 
między Tyrawką (od wsch.) a Lisznią 
(od zach.), dopł Sanu. Rozciąga się 
na obszarze gm. Liszny, Sanoku, 
Wójskiego, Tyrawy Solnej i 
Siemuszowej, od Sanu do gościńca 
ze Załuża do Tyrawy Wołoskiej, w 
pow. sanockim, a od tego gościńca aż 
po rzekę Wańkówke z płn.-zach. na 
płd.-wschód. W szczycie Słonym 
dochodzi 671 mt. npm. Na płd. od 
gościńca mamy szczyty Hrynia horb 
(Krinin, 651 mt.). Słonne Ułowe, 
Ruśniakowa pasieka (672 mt.). Słona 
polanka (614 mt.). Długość pasma 18 
klm. Nazwę przybrało od licznych 
źródeł solnych, przy których istniały 
zdawna warzelnie w Tyrawie Solnej. 
 Br. G. 
Słone 1.) Stare, niem. Alt-Slonnen, wś 
włość, na Kaszubach, pow. 
Kościerski, st. p. Dziemiany, gm. 
Kalisz, par. kat. Lipusz, odl. od 
Kościerzyny 2 1/2 mili na płn.-zach., 
zawiera 2 gburstwa i 2 zagr., 510.16 
mr. W 1885 r. 24 mk., 3 dm.  
 
2.) Słone Nowe, niem Neu-Slonnen, 
wś włośc., tamże ma 2 gburstwa i 2 
zagrody, 225.85 mr.; 1885 r. 3 dm., 20 
mk. Pruska komisya katastrowa z 
1772 r. podaje o tych osadach, 
należących wówczas do starostwa 
parchowskiego: Słonce Stare i Nowe 
liczą razem 4 gospodarzy, leżą nad 
jez. Słonem. Budynki sami sobie 
wystawili. Posiadają starościńskie 
zapisy, w których są opisane granice, 
ałe wielkość nie. Jestto licha rola, 
której wielka część zawsze leży 
odłogiem. Cały wysiew wynosi 32 kor. 

 

Słone, a lake between two villages of the 
same name in Kościerski powiat. 
 Father Fr. 
Słone góry or Słona góra, a mountainous 
region, forested, on the right bank of the San 
River between Tyrawka (to the east) and 
Lisznia (to the west), a tributary of the San. It 
sprawls over the area of the Liszny gmina, 
Sanok, Wójski, Tyrawy Solny, and 
Siemuszów, from the San to the track from 
Załuta to Tyrawy Wołoski, in the Sanocki 
powiat, and from this track until after the 
Wańkóek river from the northwest to the 
southeast. The summit of Słone reaches 671 
meters above sea level. To the south, from 
the track we have the peak of Hrynia horb 
(Krinin, 651 meters). Słonne Ułowe, the 
Ruśniaków apiary 672 meters). Słona polanka 
(614 meters). The length of the strip is 18 
kilometers. The name was adopted because 
of the numerous salt springs, near which a 
salt-works existed long ago  in Tyrawa Solna. 
 Bronisław Gustawicz 
Słone 1.) Stare [Old], the German name is 
Alt-Slonnen. A village manor in Kashubia in 
the Kościerski powiat, the post office is in 
Dziemiana, Kalisz gmina, the Catholic parish 
is in Lipusz. Not far from Kościerzyn, 2 ½ 
miles to the northwest. It includes 2 gburstwa 
and 2 farmsteads, 510.16 mórgs. In 1885 
there were 24 residents and  3 homes. 
2.) Słone Nove [New], the German name is 
Neu-Slonnen. A village manor that also has 2 
gburstwa and 2 farmsteads, 225.85 mórgs. In 
1885 there were 3 homes and 20 residents. In 
1772, the Prussian committee on disasters 
announces about this settlement, lying down 
then to the district parchowski: Słonce Stary 
and Nowy together total 4 farms and lie on the 
small lake Słone. The buildings themselves 
stand out. The records belong to the starost’s 
wife in which there are descriptions of the 
borders but not the size. There is poor soil, of 
which a great part always lays fallow. The 
entire sowing amounts to 32 vessels of rye, 7 
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żyta, 7 jęczm., 3 owsa, 10 tatarki, 2 
grochu; żniwią 2-3 ziarna. Nie mają 
żadnych łąk i muszą siano kupować 
fure po 4 fl., albo konie i bydło sieczką 
żywić. Pastwiska nie wystarczają, 
dlatego pędzą bydło do Kalisza i do 
boru, bo bez tego nie mogliby się 
ostać. Na swoich polach zostawili 
duże dęby i sosny i sieją między 
niemi; więc mają drzewo budulcowe i 
opałowe, ale nie wolno im z tego nic 
sprzedać. W jeziorze mają wolne 
rybołówstwo dla własnej potrzeby. 
Smolarnia należy do Jana Bryzy, który 
za nią 4 tal. płaci. Czynszu, za 
podwód, łanowego każdy 54 groszy, 
drudzy dwaj nic nie dają, bo dopiero 
niedawno się osiedlili. Stan bydła: 4 
krowy, 40 owiec, 8 świń. Przywileje: 
R. 1739 d. 24 sierpnia pozwala ssta 
Ciecholewski Michałowi 
Kiedrowskiemu osiedlić się na pustem 
miejscu nad jez. Słonem; zakupne 
wynosi 150 fl. prus. monety, czynsz za 
tę wieczystą dzierżawe 16 fl.; latem 
wolno mu ryby łowić.... Wolno mu 40 
owiec trzymać. Innego bydła może 
trzymać tyle ile podoła. Dan w 
Parchowie. Michał Górski nadaje w 
imieniu starośoiny Eleonory Lipskiej, 
Maciejowi Kulas prawem 
dziedzicznem kawał ziemi przy 
pustkowiu Słonem, obejmujący 17 
mórg, za co zapłacił 30 fl. prus. 
monety; po 2 latach wolnych będzie 
czynsz płacił, jako i inne podatki. Dan 
w Parchowie, Andrzej Gowiński, 
nadbartnik, Michał Schuetz, Schulz z 
Nakła, Maciej Lewnau, bartniki i leman 
w Skwierawach wymierzyli d. 21 lipca 
1761 dla Albrechta Sumińskiego 24 
mórg lasu nad jez Słonem, za co 
tenże zapłacił 72 fl. zakupnego, 
czynsz roczny wynosi 7 1/2 gr. od 
morgi, co potwierdza F. Stein, ekonom 
w Parchowie. Przy Sumińskim 
otrzymuje Maciej Waldach 31 mórg 

of barley, 3 of oats, 10 of sweet flag, 2 of 
peas; a harvest of 2-3 grains. There are no 
meadows and they must buy hay, a wagon for 
4 florens, or horses and cattle feed on chaff. 
The pastures are not sufficient, therefore they 
drive the cattle to Kalisz and to the forest, 
because without it they would not be able to 
survive. In their fields they leave a lot of oaks 
and pines and sow between them; thus they 
have wood for lumber and fuel, but they don’t 
freely sell it. In the lake they have free fishing 
for their own needs. Smolarnia belongs to Jan 
Bryz, who paid 4 tals for it. The rent, for 
underwater, is 54 groszy for each field, they 
don’t give anything for the twenty second 
because not until recently was it settled. The 
condition was: 4 cows, 40 sheep, 8 pigs. The 
privileges: in the year 1739 on the 24th day of 
August they allow ssta Ciecholewski for 
Michał Kiedrowski to settle in the empty place 
on Słone lake; the purchases amounted to 
150 Prussian florens of money, rent for it in 
perpetual lease was 16 florens. In summer he 
had free fish to catch… Free for him to keep 
40 sheep. He could keep other animals, as 
many as he could manage. Given in Parchów. 
Michał Górski grants in the name of the 
starost’s wife, Eleonor Lipska, to Maciej Kulas 
the right of inheritance to a piece of land near 
the desolation of Słone, encompassing 17 
mórgs, for which he paid 30 Prussian florens 
of money; for 2 free fields he would pay rent 
and, as the other, tax. Given in Parchów, 
Andrzej Gowiński, beekeeper, Michał 
Schuetz, Schulz and Nakła, Maciej Lewnau, 
beekeeper and leman in Skwieraw, delivered 
on the 21st day of July 1761 for Albrecht 
Sumiński 24 mórgs of forest on lake Słone, for 
which he paid 72 florens for the purchase. 
Annual rent amounted to 7 ½ grosze per 
mórg, which was confirmed by F. Stein, 
overseer in Parchów. Near Sumiński, Maciej 
Waldach receives 31 mórgs of forest 
(Heideland), for which he paid 155 florens; 
annual rent amounts to 7 ½ grosze per mórg. 
If he or Sumiński had to cut down the 
neighboring oak forest, they paid 30 black 
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lasu (Heideland), za co zapłacił 155 
fl.; czynsz roczny wynosi 7 1/2 gr. od 
morga. Jeżeli on albo Sumiński z 
poblizkiego lasu mieli wyciąć dąb jaki, 
tedy zapłaci 30 fl. kary; 4 lata ma być 
wolny od roboty na zamku, aby się 
mógł wybudować. Przywilej ten 
wystawia starościna v. Huelsen w 
Parchowie dnia 21 maja 1766 r. (ob. 
Zeitsch. des Westpr. Gesch. Vr., XV, 
str. 122). Czy "Słona", zachodząca w 
przywileju Świętopełka z r. 1236, 
gdzie był i kościół, jest dzisiejsze 
Słone, trudno rozstrzygnąć (ob. P. U. 
B. von Perlbach, str. 46). Kś. Fr. 

florens; four years had to be free for work in 
the castle, in order for them to build. This 
privilege was set up by the starost’s wife v. 
Huelsen in Parchów on the 21st day of May 
1766 (see Zeitsch. des Westpr. Gesch. Vr., 
XV, str. 122). If „Słona”, reaching a privilege 
Świętopełka in the year 1236, where there 
was a church, is the present day Słone, is 
difficult to determine (see P. U. B. von 
Perlbach, str. 46). Reverend Fr. 

Source:  Chlebowski, Bronisław, Władysław Walewski, and Filip Sulimierski, eds., 
Słownik Geograficzny Królestwa Polskiego i Innych Krajów Słowiańskich 
(Geographical Dictionary of the Kingdom of Poland and other Slavonic Countries) - 
Warsaw 188p, Volume X, pages 821-822. 
Translated by:  Stephen J. Danko (04 Jan 2008) [square brackets denote additional 
information and translator’s annotations]. 

 


