
0   Jan Salmonowicz   
ur.  ok. 1620 r.   w                           zm.                        w  

syn 

żona 

dzieci:   Aleksander (1A), Jan (1), Jakub (2)    

- był stolnikiem brasławskim   

- podpisał elekcję króla Michała Korybuta Wiśniowieckiego w 1668 r. [VoL] 

- podpisał elekcję króla Jana III Sobieskiego w 1674 r. [VoL] 

- posiadał majątki Domaszewicze i Owsiwiewicze  

 mapa Pas 26 Słup 44 

Domaszewicze = 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. -  wś pow. dzisieński, gm. Bohiń; dawniej sstwo, dziś Feliksa Platera. [wg Sul]    

Owsiwiewicze = Domaszki(?)  

- 4.06.1668 r. kupił 
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 część dóbr Niebiernica (Achremowce) z 4. poddanymi  w powiecie brasławskim od  

  Jana Kazimierza i Katarzyny z Szostakowskich Kimbarów, łowczych brasławskich  

  Mapa P26 S44 

Belmont,  dobra nad jeziorem Drywiatą, pow. nowoaleksandrowski, 3 okr. pol., gm. Brasław, 70 w. od m-ta pow. Przy dworze piękny 
park i ogród. Dobra mają 13.583 dzies., sam zaś dwór B. 787 dzies. B. nazywały się dawniej Achramowce i stanowiły własność 

Salmonowiczów h. Szaszor, z których Dominik, chorąży petyhor., w 1748 r. sprzedaje Janowi Augustowi i Konstancji z Platerów 

Hylzenom kaszt. inflanckim. Ci przyłączywszy do innych swych dóbr wznieśli pałac i rezydencyę przezwali Belmontem. W 1768 r. 
Hylzenowie wznoszą kościół  pod wezw. Jezusa Chrystusa, filialny brasławski. Następnie własność syna ich Józefa,w-dy mścisławskiego, 



który około 1790 r. sprzedaje dobra Mikołajowi hr. Manuzzi, żonatemu z Jadwigą Strużyńską, wdową po Janie Ciechanowieckim, s-ście 

opeskim [Opsa]. Potem syna ich Stanisława, dziś własność hr. Feliksa Platera. W 1768 r. stał tu obozem Szymon Kossakowski, a w 1812 

r. przebywał czas jakiś Murat, król neapolitański.  [Sul]   
Niebiernica al. Achramowce, dziś Belmont, dobra, pow. nowoaleksandrowski, dawniej brasławski. Do wiadomości podanych pod artyk.  

Belmont (↑) dodajemy, że w 1668 r. Jan  i Katarzyna z Szostakowskich Kimbarowie, łowcz. brasławscy, sprzedali N. Andrzejowi i Ewie z 

Tołoczków Kosińskim, którzy w 1681 r. odstępują Janowi Salmonowiczowi, stolnikowi brasławskiemu. W 1748 r. od  Dominika Salmono- 
wicza przechodzi do Jana Augusta i Konstancji z hr. Platerów Hylzenów, kaszt. inflanckich, którzy zmieniają poprzednią nazwę na Belmont. 

Od Hylzenów nabywa hr. Mikołaj Manuzzi; dziś hr. Feliksa Platera.  [Sul]  

Belmont – z: Roman Aftanazy, Dzieje rezydencji na dawnych kresach RP. Województwo wileńskie: (…)  Przed kilkoma wiekami Belmont 
nazywał się Dwór Olgierdowszczyzna, a następnie, przeszedłszy w posiadanie Achremowiczów, od ich nazwiska – Achremowce.  

Po nich kolejnymi dziedzicami byli Salmonowiczowie h. Szaszor, z których Dominik, chorąży petyhorski w 1748 r. sprzedał te dobra Janowi 

Augustowi Hylzenowi (1702 - 1767), wojewodzie mińskiemu, pochodzącemu ze spolonizowanej rodziny inflanckiej, oraz jego małżonce 
Konstancji z Broel-Platerów. Posiadając już w Inflantach otrzymaną w spadku wielką majętność Dagda, Jan August Hylzen, poza Belmon- 

tem, nabył jeszcze kolejno szereg innych kluczy, w tym Oświej od Sapiehów, stając się w końcu jednym z najbogatszych ludzi na dawnych 
północno-wschodnich ziemiach Rzeczypospolitej. (…)  

  

wg Synodu z 1744 r. („Synod Zieńkowicza” – 10.02.1744 r.)  – do dóbr Achremowce należały wsie i folwarki :  

Dziechciary, Dowiaty, Gajlesze [w 1774  wś. należała do Józefa Hylzena, starosty brasławskiego], Jajsy, Niszcz(e), 

Lupienicze, Miłasze [w 1774 r. wieś i dwór Antoniego Kwinto, pisarza ziemskiego brasł.], Ostaniewicze, Przemirce, 

Purweniszki, Rudawa („okolica”), Szakury, Samowolce   
Dowiaty, dwie wsi i dwa dwory, pow. dzisieński, gm. Jody. Jedna z wsi należała do dóbr Stary Zamosz (Romerów), druga do dworu Do-
wiaty (Hanaków; dawniej do Zahorskich), do którego należały też Purweniszki i zaśc. Bór. Dowiaty, folw., tamże, własność Łastowskich 

[Sul]    
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w. (wiorsta)  = 1,067 km (1067 m)  

 

 


