1 Jan Salmonowicz
ur. ok. 1645 r. w
zm. 1704 r. w
syn Aleksandra (1A)
żona Marianna Szostakowska c. Jana, pisarzówna ziemska brasławska [LVIA F 712-1-82]
dzieci: Jakub (C), Józef (B), Jan ↓, Piotr ↓, Benedykt Jerzy (D)
- odziedziczył po ojcu maj. Domaszewicze i Owsiwiewicze.
- skarbnik pow. brasławski ok. 1690 r. [LVIA F 712-1-82]
- bierze udział w elekcji króla Augusta II w 1697 r., podpisał „Suffragia woiewodztw i ziem w 1697 r.”
[VoL t. V, s. 424]

- 11.05.1681 r. kupił „części” Achremowców od Andrzeja i Ewy Tołoczków Kosińskich [WypB]
- "(...) posiada odziedziczony po przodkach majątek Ochrymowce z chłopami, w powiecie brasławskim nad
jeziorem Drywiaty położony, i majątek ten pozostawił w spadku czterem synom: Michałowi, Józefowi, Jakubowi i Benedyktowi-Jerzemu – który to synowie Józefa sprzedali H.H. Hylzenom (...)” [KR]
- regent graniczny brasławski [Nies]
- "384. (Malbork) 25 VII 1710. Domaszewicze, Owsiwiewicze (w pow. brasławskim) post fata ur. Jana Salmonowicza ur. Teodorowi Wawrzeckiemu podstolemu (i pisarzowi grodzkiemu) brasławskiemu."
[Met. Lit., Wp 155. s. 284-285]
* Teodor Piotr Wawrzecki zm. w 1756 r. (j.w. M.Lit. - przypisy)
* (Malbork) - miejsce wystawienia dokumentu
* Domaszewicze = Domasze, starostwo niegrodowe (wieś) w pow. brasławskim; w 1712 r. własność T. P. Wawrzeckiego,
potem Rudominy
* Owsiwiewicze, dobra w pow. brasławskim [potem Domaszki(? – nazwa zmieniona przez Tomasza P .Wawrzeckiego(?)
– przyp. mój]
* Teodor Piotr Wawrzecki – brat(?) Eufrozyny, żony Gedeona (K)

- w 1704 r. sporządził testament, w którym pozostawił majątek synom oraz dokonał zapisu na kościół brasławski; zapis ten pokwitował ks. Konstanty Jozefat Bułhak, Archimandryta brasławski [WypB]
Domasze, wś, dawny powiat brasławski; w 1712 r. starostwo Domasze liczyło 12 dymów hybernowych, posiadał je Wawrzecki, potem
Rudomina; w 1712 r. płaciło 322 zł kwarty. [Sul]
Domaszki, zaśc., pow. nowoaleksandrowski, [dawny brasławski] gm. Opsa (5 w.), 57 w. od m. powiat. [Sul]
1 w. (wiorsta) = 1,067 km (1067 m)
LVIA – Lietuvos Valstybes Istorijos Archyvas, Vilnius, Gierosios Vilties g. 10 (Litewskie Archiwum Historyczne w Wilnie)
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